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SAMMANFATTNING 

På grund av en pågående attitydomvanling bland konsumenter, växer e-handel av livsmedel 
i Sverige för närvarande med en tilltagande hastighet, vilken är påfallande i och med att den 
kontrasterar den konventionella handelns blygsamma tillväxt. I den litterära debatten 
framhålls ofta e-handel, i skenet av potentiellt irreversibla klimatförändringar och 
begränsade resurser, som en del av lösningen att minska handelns negativa miljöpåverkan. 
Detta grundas på antagandet att e-handeln föranleder en substituering av miljöskadliga 
persontransporter till och från butik till effektivare distribution under kontrollerade former 
samt möjliggör för minskad landanvändning och energikonsumtion. Huruvida detta sker, är 
emellertid svårt att fastställa. Något som däremot är säkert, är att tillväxten av 
livsmedelsförsäljning via nätet i någon mån innebär en strukturell omvandling av Supply 
Chain med ett parallellt distributionssystem, vilket kringgår den konventionella strukturen 
med butiker. Det ligger sålunda i allas intresse att den primära förändringen av logistik och 
Supply Chain inte medför någon ytterligare nettoskada på miljömässiga och samhälleliga 
system. Jämnlöpande med e-livsmedelshandelns utveckling, ökar kraven från såväl 
konsumenter som övriga intressenter på att företag ska arbeta med hållbar utveckling – där 
fokus i och med det nya forskningsfältet Sustainable Supply Chain Management breddats 
från att endast inbegripa den enskilda aktörens isolerade aktiviteter till att omfatta hela 
Supply Chains med inköp och distribution. Med avseende på denna utveckling, fann vi det 
nödvändigt att studera den växande e-livsmedelshandelns Supply Chains genom 
hållbarhetsglasögon där syftet är att ”[…] ge en fördjupad förståelse över hur svenska e-
livsmedelsaktörer arbetar med frågor rörande Sustainable Supply Chain Management”. 

Syftet fullgjordes genom en kvalitativ studie av tre organisationer, i vilka totalt 9 
beslutsfattare intervjuades enligt ett semi-strukturerat intervjuförfarande. De data som 
samlades rörande e-livsmedelsaktörernas arbete med SSCM har i sin tur analyserats med 
hänvisning till en i förväg fastställd teoretisk referensram. 

Vår studie avslöjar att två av de svenska e-livsmedelsaktörerna är exemplariska och 
framstående med att införliva hållbarhet i sin Supply Chain. De engagerar sig aktivt i de 
initiativ för Sustainable Supply Chain Management som i litteraturen identifierades som 
nödvändiga för en verkligt hållbar Supply Chain. De har en allomfattande och övergripande 
strategi för att minimera den sociala risken, reducera resursutnyttjande och förorenande 
biprodukter i hela Supply Chain samt för att förbättra organisatoriskt inbäddade ohållbara 
vanor. Det tredje företaget saknar emellertid kapacitet och marknadsinflytande att engagera 
sig i SSCM. Studien åskådliggör även att en klimatneutral e-livsmedelsdistribution 
osannolikt förverkligas inom en snar framtid, såvida inte marknaden interveneras och 
företagen tvingas internalisera kostnaderna för utsläpp. 
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BEGREPPSFÖRKLARING 
 

E-handel – En tjänsteinnovation som eliminerat behovet av att besöka fysiska butiker 
genom att möjliggöra för konsumenter att beställa varor från hemmet via internet och sedan 
få dem levererade till dörren (Burke, 1997; Verhoef & Langerak, 2001, s. 275; Pechtl, 
2003, s. 145). 

E-livsmedelsaktör – Livsmedelsaktörer vilka har en affärsmodell som inkluderar/bygger 
på e-handel som försäljningskanal, d.v.s., som antingen endast har internet som 
försäljningskanal eller som har förlängt sin traditionella butikshandel med e-handel. 

Supply Chain – En dynamisk process som omfattar det kontinuerliga flödet av material, 
medel och information över flera funktionella områden inom och mellan kedjans 
medlemmar (Jain et al., 2009, s. 3013), d.v.s., ett komplext och dynamiskt system av 
organisationer, aktiviteter och resurser som behövs för att flytta en produkt eller tjänst från 
leverantör till kund.  

Supply Chain Management  – Avser planeringen och hanteringen av integrerade inköps- 
och logistikaktiviteter med företagspartners i Supply Chain. Innebär en optimering längs 
hela sekvensen av steg som är involverade i produktionen av en produkt för att framställa 
det högsta värdet för kunden till lägsta möjliga kostnad (Fawcett et al., 2008, s. 42-43). 

Hållbar utveckling – En utveckling som ”tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov” (World Commision on 
Environment and Development, 1987, k. 2, p. 1). 

Triple Bottom Line – Ett tredimensionellt strategiskt mätverktyg vilket operationaliserar 
hållbar utveckling genom att samtidigt uppmärksamma och addressera ekonomiska, 
miljömässiga och sociala mål. 

Sustainable Supply Chain – En Supply Chain vilken inte medför någon nettoskada på 
natur- eller samhällssystem, samtidigt som den går med vinst under en längre tid (Pagell & 
Wu, 2009, s. 38), d.v.s. en Supply Chain som presterar bra enligt Triple Bottom Line. 

Sustainable Supply Chain Management (SSCM) – De specifika ledande åtgärder som 
vidtas för att skapa en Sustainable Supply Chain (Pagell & Wu, 2009, s. 38), d.v.s. en 
hantering av Supply Chain som tar hänsyn till målsättningar från alla tre dimensioner av 
hållbar utveckling, d.v.s., ekonomisk, miljömässig och social (Seuring & Müller, 2008, s. 
1700). 
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1. INTRODUKTION 
Detta kapitel avser presentera bakgrunden och aktualiteten kring vårt valda 
problemområde. Följaktligen, förs en diskussion om den växande e-handeln av livsmedel 
och hur den är relaterad till hållbarhetsutmaningar, efter vilket diskussionen utmynnar i en 
problematiserande formulering och ett syfte. 

 

1.1 PROBLEMBAKGRUND 
E-handel kan definieras som en tjänsteinnovation som eliminerat behovet av att besöka 
fysiska butiker genom att möjliggöra för konsumenter att beställa varor från hemmet via 
internet och sedan få dem levererade till dörren (Verhoef & Langerak, 2001, s. 275; Pechtl, 
2003, s. 145). Denna begynnande digitala ekonomi ansågs tidigt vara kanske den mest 
iögonfallande och viktigaste omvandling som internet medfört, med stor potential för ökad 
vinstmarginal (Burke, 1997, s. 354), ökat marknadstillträde, marknadsinformation och 
minskade operativa kostnader (Rosen & Howard, 2000, s. 72) för företag. Konsumenterna 
gynnas därutöver av större geografisk räckvidd (Pechtl, 2003, s. 148), av lägre priser 
(Brynjolfsson & Smith, 2000, s. 579), av större utbud av produkter och producenter (Alba 
et al., 1997, s. 48-49) – som dessutom var kundanpassade och kom med utförligare 
information (Rosen & Howard, 2000, s. 72) – samt större bekvämlighet (Rosen & Howard, 
2000, s. 72; Verhoef & Langerak, 2001, s. 283; Morganosky & Cude, 2002, s. 455) i form 
av flexibilitet, tidssparande och mindre fysisk ansträngning. 

Likväl, uteblev det förutsedda uppsvinget, vilket kan attribueras till såväl användningen av 
internet för informativa snarare än transaktionsmässiga ändamål som oro över säkerhet och 
svårnavigerade webbutiker – en oro som dessutom amplifierades av avsaknaden av 
traditionella butiker, som på grund av en rädsla för att kannibalisera sin traditionella 
butiksförsäljning inte satsade på internet som kanal (Fernie et al., 2010, s. 903). Detta har 
nu ändrats och e-handel har erhållit en mer utbredd acceptans, vilket leds i bevis av att 
webbaserad detaljhandel snabbt tar marknadsandelar från den konventionella handeln. E-
handeln i Sverige enbart under 2012 en tillväxt på hela 14 % och omsatte 31,6 miljarder 
kronor, vilket bidrog med 6 % av total försäljning (e-barometern, 2013, s. 4).  Denna 
stegring är påfallande, av den orsaken att den kontrasterar detaljhandelns blygsamma 
tillväxt i övrigt. Ett ökande antal konsumenter betraktar internet som en viktig 

Introduk*on	   Teore*sk	  
Metod	   Teori	   Prak*sk	  

Metod	  
Empiri	  och	  
Analys	   Slutsats	   Sanningskriterier	  
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shoppingarena och av denna anledning har man nu börjat tala om att e-handeln äntrat en 
expansiv fas – på riktigt, denna gång.  

Framgången för e-handeln har initialt varit begränsad till vissa branscher såsom böcker, IT-
produkter & resor (Hesse, 2002, s. 220). Då e-handel inte tillåter fysisk undersökning av 
produkterna i form av beröring och prov samt har låg sökkostnad, har produkter som inte 
behöver direkt erfarenhet, utan snarare väljs efter sökkriterier, sålt bäst på internet (Hansen, 
2008, s. 128). I andra kategorier såsom livsmedel, där kvalitetsegenskaper endast kan 
uppfattas genom våra sensoriska kanaler såsom syn och känsel (Picot-Coupey et al., 2009, 
s. 439), har online-aktörer haft svårigheter att nå break-even (Ring & Tigert, 2001, s. 271). 
Detta kan dels hänföras till orsaker knutna till konsumentbeteende, t.ex. att matinköp 
präglas av ett oreflekterat köpbeteende där varorna köps repetitivt enligt svårföränderliga 
rutiner (Raijas & Tuunainen, 2001, s. 257) och dels till logistiska problem för aktörerna. De 
logistiska utmaningarna på utbudssidan har huvudsakligen handlat om en oförmåga att 
tillhandahålla en kostnadseffektiv orderhantering (Fernie et al., 2010, s. 903; Ring & Tigert, 
2001, s. 266). Därtill, har bevarandet av ömtåliga färskvaror och djupfrysta varor ställt krav 
på speciella temperaturer under transport, vilket i kombination med ökade konsumentkrav 
på snabba och tillförlitliga leveranser vid bekväma tidpunkter infört nya logistiska krav 
(Fernie et al., 2010, s. 903).   

Livsmedelsförsäljningen via nätet är alltså fortfarande i sin linda med endast ett fåtal 
aktörer med stor verkningskrets. Vissa bevis finns emellertid över att branscher som ännu 
inte etablerat en accepterad närvaro inom e-handeln nu har större potential att lyckas. 
Användningen av Internet blir mer utbrett i varje hem, vilket enligt Grunert & Ramus 
(2005, s. 400) korrelerar med en positivare attityd gentemot att handla mat på nätet. Det 
finns därtill tecken på en ökad acceptans av nackdelar med online-matinköp (Robinson et 
al., 2007, s. 101). Faktiskt blir e-handel och hemleveranser en allt viktigare sektor av 
dagligvarumarknaden. I Storbritannien är Tesco ett av de mest framgångsrika företagen 
inom nätbaserad dagligvaruhandel. Även om omsättningen från deras internetkanal har 
utgjort en ringa andel av den totala försäljningen (Enders & Tawfik, 2009, s. 9) har deras e-
handelsförsäljning, icke desto mindre, haft en konstant årlig tillväxt på ungefär 30 %, vilket 
är mer än tre gånger så mycket som deras traditionella kanal (Enders & Tawfik, 2009, s. 9). 
I Sverige är livsmedel via nätet ett nyare fenomen. Likväl, äger en liknande omvandling av 
handelsmönster rum, vilket påvisas av att försäljningen av mat på nätet ökade med 30 % 
under 2012 samtidigt som andelen konsumenter som handlar mat på nätet nu är 17 % - en 
siffra som ökat tilltagande under de senaste tre åren (Svensk Distanshandel, 2013, s. 4). I 
takt med förändringen inom området, försöker därtill detaljhandlare implementera nya 
tjänster för att möta dessa nya shoppingmetoder genom att kombinera internet med butiker. 
ICA har nu klargjort att de satsar på livsmedel via nätet (icagruppen.se, 2013).  
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Det stora problemet idag är likväl att kunna skapa e-handelslösningar för livsmedel som är 
kostnadseffektiva för både kund och varuägare. Dessutom är det svårt att kartlägga hur e-
handeln belastar miljön ur ett helhetsperspektiv. Den nuvarande hållbarhetsdiskursen är till 
stor del baserad på Brundtlandkommisionens definition på hållbar utveckling, vilken mer 
än 25 år senare är den mest citerade definitionen inom området (Ashby et al., 2012, s. 498). 
Enligt den definitionen är hållbar utveckling en utveckling som ”tillfredsställer dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov” 
(World Commision on Environment and Development [WCED], 1987, k. 2, p. 1). Dagens 
globala resursuttag anses enligt många bedömare vara för stort för att vara förenligt med en 
hållbar utveckling. I linje med WCED:s definition, finns det således idag ökade 
förväntningar hos intressenter och konsumenter att företag är verksamma på ett ansvarsfullt 
sätt och tydligt redovisar sitt etiska och miljömässiga arbete (Ashby et al., 2012, s. 497). 
Hållbar utveckling har som koncept även under det senaste decenniet blivit allt mer 
inflytelserikt i politiska överväganden (Anderson et al., 2005, s. 72). Dessa förändringar 
har, parallellt med att Supply Chain Management fått strategisk betydelse, d.v.s., att fokus 
på att optimera verksamheten har flyttats från en viss anläggning eller organisation till 
verksamhetens hela värdekedja (Linton et al., 2007, s. 1078), inneburit att 
forskningsområdet SSCM (Sustainable Supply Chain Management) vuxit fram. SSCM 
innebär en breddad syn på Supply Chain Management som, förutom ekonomisk hållbarhet, 
även omfattar de miljömässiga och sociala aspekterna av verksamheten (Ashby et al., 2012, 
s. 498). Eftersom en Supply Chain berör produkter från initial råvaruförädling till 
kundleveranser, är SSCM ett steg mot en bredare implementering av hållbar utveckling 
(Linton et al., 2007, s. 1078) som sträcker sig bortom det enskilda företaget.  

Det pågår således en konvergens mellan Supply Chains och mindre kvantifierbara 
hänsynstaganden som relaterar till hållbar utveckling. Detta indikerar ett potentiellt skifte 
från konventionell Supply Chain Management till mer hållbarhetsorienterade 
ansträngningar som inte bara adresserar vinst, utan även försörjningskedjans påverkan på 
sociala och miljömässiga problem. Handelsföretag har, på grund av såväl deras 
förmedlande roll mellan kunder och producenter som deras stora kontroll över 
leveranskedjan, ett stort intresse av att värna hållbar utveckling i sin Supply Chain (Weise 
et al., 2011, s. 319). Därtill, lyfter Fernie et al. (2009, s. 909-910) fram hållbar utveckling 
som en av de största framtida utmaningarna för logistiken inom handelsbranschen. E-
handelns framkomst innebär främst en förändring i termer av distribution och logistik, 
eftersom konsumenten flyttar delar av sina inköp från traditionella kanaler. Följaktligen, är 
det också intressant att undersöka miljöaspekterna av e-handelns logistikomvandling. Sui & 
Rejeski (2003, s. 156-157) granskade diskussionen av E-handelns potentiella (positiva) 
miljöpåverkan och sammanfattade den genom tre D: Dematerialization, vilket innebär att 
vissa produkter, såsom biljetter, digitaliseras; Decarbonization, d.v.s., ett minskande behov 
av resurs- och energikrävande butiker och lokaler så att varorna kan levereras mer effektivt 
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samt Demobilisation, vilket innebär en substitutionseffekt, d.v.s., att miljöskadliga 
personliga resor till och från butik minskar. E-handel framhålls därför ofta som en del av 
lösningen för att minska handelns miljöpåverkan.  

Effekten på miljön av de olika logistiksystemen är likväl tvetydig. För att reda ut denna 
osäkerhet har studier genomförts (Edwards et al., 2010; Matthews et al., 2001; Siikavarta et 
al., 2003; Sivaraman et al., 2007; Williams & Tagami, 2003). Huvudfrågorna som 
forskarna tagit sig an kring e-handelns affärsmodell omfattar främst just det förändrade 
logistiknätverkets energi- och resurskonsumtion för orderuppfyllelse och leverans. 
Matthews et al. (2001, s. 8) utförde en jämförelse mellan bokinköp via e-handel och 
traditionell detaljhandel i USA där en viktig slutsats var att e-handeln har miljömässiga 
fördelar i och med minskade personliga resor, men att de till stor del upphävs av ökad 
flygfrakt. Energiförbrukningen för att sälja böcker via e-handel och traditionell detaljhandel 
i Japan var föremål för en annan studie av Williams & Tagami (2003, s. 112). Denna studie 
fastslog att e-handel, under antagandet att konsumenter inte gör shoppingresor med endast 
ett ändamål, tvärtom konsumerar mer energi än konventionell handel i urbana områden. 
Sivaraman et al. (2008, s. 88) visade med en liknande studie av DVD-uthyrning i USA att 
e-handeln kontrasterar mot traditionell handel i form av lägre miljöutsläpp, men att det inte 
främst kan attribueras till en substitutionseffekt, utan snarare på skillnader i paketering. Vad 
gäller livsmedel via e-handel, undersökte Siikavirta et al. (2003, s. 94-95) hur mängden 
växthusgasutsläpp skiljde sig mellan matinköp via nätet med hemleverans och traditionellt 
inköp i Finland. Studien visar att livsmedel via e-handel har, beroende på vilken 
hemleveransmetod som används, potentialen att minska växthusgasutsläpp med en nivå 
någonstans i intervallet 18 – 87 %. Det verkar sålunda finnas potential för avfallsreducering 
med livsmedel som transporteras till kund. Konsensus är alltså att miljöpåverkan skiljer sig 
mellan kanalerna, men att utsträckningen i vilken detta sker är omtvistad. Slutsatserna 
varierar då studieresultaten oftast blir en funktion av de antaganden som gjorts. Av den 
anledningen, är den viktigaste frågan ur ett miljöperspektiv idag kanske inte om huruvida 
traditionell handel eller e-handel bör vara första valet, utan snarare om hur miljöprestandan 
kan förbättras i aktörernas Supply Chains.   

Förändringarna i logistik och distributionsprocesser som e-handeln medför – och hur det 
sedermera kan påverka miljö och samhälle – beror först och främst på antalet användare 
och marknadsaktörer som ansluter (Hesse, 2002, s. 220). Följaktligen, då fler aktörer och 
konsumenter öppnar upp sig för matinköp via nätet, kommer en strukturförändring med 
logistik- och miljöpåverkan att initieras. Detta blir än mer viktigt då handelns aktörer på 
utbudssidan blir alltmer koncentrerade till färre aktörer och butikerna blir generellt allt 
större, vilket är ett fenomen som är tydligt i svensk dagligvaruhandel där ICA ensamt står 
för 50 % av omsättningen (Dagligvarukartan, 2013). Det är, enligt Jones et al. (2005, s. 
209), dessa stora detaljhandlare som har en dominerande roll i att underlätta mer hållbara 
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produktions-och konsumtionsmönster, eftersom de har störst påverkan på miljön, på 
ekonomin och på samhället. I analogi med detta, är det således viktigt att utvärdera den 
växande livsmedelshandeln via nätet och den förändrade logistiken ur ett SSCM-
perspektiv. 

Forskningen kring livsmedels-e-handeln har mestadels ett perspektiv på 
konsumentbeteende och vad som driver människor till att börja handla livsmedel via nätet 
(t.ex. Hansen, 2006; Pechtl, 2003; Verhoef & Langerak, 2001) samt ett perspektiv på 
aktörernas operationella aktiviteter och hur de kan genomföras på ett lönsamt sätt (t.ex. 
Hackney et al., 2006; Kämäräinen et al., 2001; Kämäräinen & Punakivi, 2002). Hackney et 
al. (2006, s. 365) utvärderade och presenterade strategier för bästa praxis inom nätbaserad 
livsmedelshandel och konstaterade, bl.a., att alla online-aktiviteter bör ha en vinstfokuserad 
modell. Kämäräinen & Punakivi (2002, s. 296) undersöker även hur företagen kan öka 
kostnadseffektiviteten i deras Supply Chain. Livsmedelsaktörernas svårigheter med att 
tillhandahålla kostnadseffektiv orderuppfyllelse via nätet reflekteras således i studierna, där 
forskningen ur ett företagsmässigt perspektiv är begränsat till den ekonomiska dimensionen 
av SSCM. Även om studier (t.ex., Wang & Sarkis, 2013, s. 883-884) har funnit bevis som 
tyder på att SSCM är positivt associerat med finansiell prestanda, står de tre dimensionerna 
av miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet i inbördes konflikt med varandra. Walker 
& Jones (2012, s. 25) visade med en fallstudie av sju brittiska företag rörande nuvarande 
praxis inom SSCM att ett huvudsakligt hinder för framsteg inom SSCM för privata företag 
är press på att minska kostnader. Det finns följaktligen anledning att misstänka att 
livsmedelsaktörer som använder e-handel som kanal negligerar deras inverkan på miljö och 
socialt välstånd. Aktörernas utmaning är främst att lösa logistiken, men på sikt är det också 
väsentligt att det sker ur ett hållbart perspektiv.  

Det finns en del litteraturöversikter kring hållbarhet inom SCM och detaljhandel, men 
alltjämt existerar ett behov av forskning ur ett företagsperspektiv beträffande 
detaljhandlarnas roll i att implementera hållbarhet längs hela Supply Chain (Wiese et al., 
2011, s. 319). Jones et al. (2005, s. 213) analyserade hållbarhetsengagemang hos brittiska 
detaljhandlare, men fokus inkluderade endast företagen i sig och saknade ett 
helhetsperspektiv i form av Supply Chain. Därtill saknas, som tidigare nämnt, studier 
gällande livsmedelsaktörer som är verksamma via internet som inbegriper 
hållbarhetsprestanda. Av den anledningen, drar vi slutsatsen att det är nödvändigt att utreda 
huruvida SSCM-överväganden tas i beaktan i själva beslutsfattandet i den pågående 
strategiska utvecklingen av nätbaserad livsmedelshandel och dess Supply Chain.  

Sammanfattningsvis, har kraven ökat från såväl konsumenter som intressenter på att företag 
jobbar med hållbar utveckling – där fokus i och med SSCM breddats till en Supply Chain-
kontext. Tillväxten av e-handel i allmänhet och livsmedel via nätet i synnerhet innebär 
dessutom en strukturell omvandling i logistik, där det ligger i allas intresse att den inte 
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medför någon ytterligare nettoskada på miljömässiga och sociala system. Det finns 
dessutom, p.g.a. stor kostnadspress, anledning att misstänka att e-livsmedelsaktörerna inte 
har möjlighet att arbeta med dessa frågor i tillräcklig grad. Därför är det nödvändigt att 
studera den växande livsmedels-e-handelns Supply Chain genom hållbarhetsglasögon för 
att ge en översikt av hållbarhetsfrågor och deras inflytande på aktörernas beslutsfattande. 
Det är viktigt att livsmedelshandelns utveckling, i skenet av klimatförändringar och 
begränsade resurser, sker på ett miljövänligt sätt. Vår studie ämnar bidra till klarläggningen 
över hur hållbarhet påverkar (eller kommer att påverka) organisationen av Supply Chain i 
denna begynnande tillväxt.  

Företagsmässigt ansvar för miljö har vuxit och ses näst intill som ett imperativ i dagens 
affärslandskap. Dessutom har hållbarhetsfokus breddats från att endast inbegripa den 
enskilda aktörens isolerade aktiviteter till att omfatta hela försörjningskedjor med inköp och 
distribution. Många branscher har internaliserat detta nutidsmässiga tänk, medan vissa 
andra ligger lite efter. Denna studie är därför av vikt för svensk handel då den redogör för 
aktörers långsiktiga arbete för miljömässig livsmedelshandel och logistik och kan fungera 
som en grundläggande kompass i livsmedelssektionens fortsatta arbete för en hållbar 
handel. Studiens bidrag är även riktat åt de aktörer som är verksamma med nätbaserad 
livsmedelshandel och adresserar - eller siktar på att adressera - inte bara vinster, utan också 
Supply Chains påverkan på sociala och miljömässiga system.  

1.2 PROBLEMFORMULERING 
Med avseende på ovanstående problematisering kommer uppsatsen sträva efter att besvara 
följande fråga: ”Hur hanterar e-livsmedelsaktörer i Sverige de ekonomiska, sociala, och 
miljömässiga dimensionerna av Sustainable Supply Chain Management?” 

1.3 SYFTE 
Syftet med vår studie är att ge en fördjupad förståelse över hur svenska e-livsmedelsaktörer 
arbetar med frågor rörande Sustainable Supply Chain Management.  

1.4 AVGRÄNSNING 
Denna studie kommer att undersöka fallet med livsmedelsaktörer vilka har en affärsmodell 
som inkluderar/bygger på e-handel som försäljningskanal. E-handeln avser endast B2C, 
d.v.s. transaktioner med konsumenter. Även om resultaten kan vara av intresse för andra 
aktörer i nationell kontext, kommer studiens empiriska resultat inte representera alla företag 
och organisationer som ägnar sig åt e-handel och Supply Chain Management. I 
intresseområdet hemleverans och distribution till konsument har endast miljödimensionen 
av SSCM beaktats, av den anledningen att den teoretiska bildningen kring sociala 
implikationer med e-handelsdistribution är vag och fragmentartad. 
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2. VETENSKAPLIGA UTGÅNGSPUNKTER 
Studiens andra kapitel avser att på ett pedagogiskt sätt informera läsaren om bakgrunden 
till val av ämne och hur vi som författare förhåller oss till fenomenet vi studerar. Genom att 
belysa den förkunskap vi besitter, vår verklighets- respektive kunskapssyn samt vårt 
angreppssätt och perspektiv, är avsikten att underlätta en kritisk granskning av det 
material som produceras. Kapitlet avslutas med en diskussion om den litteratursökning vi 
använt oss av.  

 

2.1 ÄMNESVAL 
Utgångspunkten för studien var att fokusera på området Supply Chain Management, av den 
anledningen att vi båda fördjupat oss inom ämnet på avancerad företagsekonomisk nivå. Vi 
läste tillsammans under hösten 2013 en kurs som behandlade de konventionella frågorna 
inom SCM, såsom lokalisering, transport, kostnadseffektivitet, leveranssäkerhet och 
optimering, utan att försumma andra överväganden som hör till ekologisk hållbarhet och 
globalt ansvarstagande. Det var således vid denna tidpunkt som vi tog del av SSCM som 
forskningsområde samt fick analysera och utvärdera betydelsen av resursbegränsningar, 
miljörisker och sociala frågor inom leverantörsnätverk. Dessa är frågor som traditionellt 
sett har placerats i periferin av den socioekonomiska utvecklingen, vilket har lett till att 
våra ekonomiska aktiviteter nu medför potentiellt oåterkalleliga påfrestningar på våra 
ekologiska systemprocesser. Kursen väckte därmed inte bara vårt intresse, utan ingav även 
känsla av etisk pliktskyldighet.  

Initialt gick tankegångarna till att använda studien som en möjlighet för oss att lära oss mer 
om konvergensen mellan Supply Chains och hållbar utveckling genom att tillämpa det på 
svenskt näringsliv, d.v.s., hur svenska aktörer tar sig an de miljöproblem de har att hantera. 
Det var emellertid först när vi, genom en kontakt på Handelshögskolan vid Umeå 
universitet, erbjöds utforma vår uppsats som ett bidrag till ett redan initierat 
forskningsprojekt om e-handelns logistik- och miljöpåverkan som vi riktade in fokus mot 
näthandel och livsmedel. Eftersom e-handel bygger på ett distributionssystem som verkar 
annorlunda än – och parallellt med – den traditionella butikshandeln, såg vi utmaningar i att 
det medför särskilda överväganden rörande hållbar utveckling.  

Efter att ha tagit del av tidigare forskning och aktuella teorier om distribution, Supply 
Chains och hållbar utveckling fann vi att SSCM är ett växande tidsenligt forskningsområde, 

Introduk*on	   Teore*sk	  
Metod	   Teori	   Prak*sk	  

Metod	  
Empiri	  och	  
Analys	   Slutsats	   Sanningskriterier	  
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men att konceptet hittills knappt har applicerats inom detaljhandeln. Studier som behandlar 
e-livsmedelsaktörers SSCM-arbete saknas. I skenet av den pågående normaliseringen av 
nätbaserad livsmedelshandel drog vi slutsatsen att den handelsutvecklingen bör undersökas 
ur ett hållbarhetsperspektiv som breddats till hela Supply Chain.  

Vi såg således en möjlighet att kombinera vårt intresse för Supply Chain Management och 
hållbarhet med att lära oss mer samt ge kunskapsbidrag till dagens forskning kring SSCM. 
Vi upptäckte enligt resonemanget ovan en lucka i dagens forskning vilket vi ansåg att en 
kvalitativ studie om svenska e-livsmedelsaktörers SSCM-arbete skulle kunna fylla. 

2.2 FÖRFÖRSTÅELSE 
För att möjliggöra för läsaren att kritiskt reflektera över vår studies bidrag är det viktigt att 
lyfta fram vår förförståelse. Förförståelse påverkas av forskarens tidigare erfarenheter och 
bidrar sannolikt till studiens grad av subjektivitet (Johansson Lindfors, 1993, s. 25, 152). 
Med andra ord, finns det en risk att våra tidigare erfarenheter och föreställningar påverkar 
de val vi gör när vi bedriver vår forskning (Bryman & Bell, 2005, s. 42-44).  

SSCM var på förhand ett intresseväckande område som vi tillägnade oss redan under 
hösten 2013. Ämnesvalet är därmed härlett från vårt ömsesidiga intresse i Supply Chain 
Management och frågor rörande hållbarhet. Vår förförståelse har följaktligen manifesterat 
sig redan i själva ämnesvalet. På ett liknande sätt kommer vår förförståelse prägla 
resterande delar i studien, vilket kan utgöra en risk i och med att vår studie ämnar ge 
fördjupad förståelse och därmed har tolkning och analys som grund i forskningsprocessen. 
Varje tolkningsprocess färgas av förförståelse (Johansson, 2003, s. 96). Det är således 
ofrånkomligt att studien är beroende av vår förförståelse eftersom det blir vår tolkning av 
respondenternas svar som analyseras. Vi är emellertid medvetna om denna situation och 
kommer att kontinuerligt reflektera över effekten av vår förförståelse när vi genomför vår 
studie. Ejvegård (2003, s. 19-20) lyfter fram betydelsen av att redogöra för sin förförståelse 
för att underlätta för såväl oss som för läsaren att kritiskt granska eventuell 
trovärdighetsbegränsande subjektivitet i studien. Av den anledningen väljer vi att ge en 
redogörelse för våra erfarenheter och uppfattningar. 

Förförståelse kan delas upp i två kategorier: dels förstahandsförståelse, som skapas genom 
händelser som individen upplevt själv; dels andrahandsförståelse, d.v.s. erfarenhet som 
bildas av ett mer indirekt kunskapsinhämtande via t.ex. litteratur och föreläsningar 
(Gummesson, 2000, s. 67). Redogörelsen av våra erfarenheter och uppfattningar kommer 
att beskrivas i enlighet med denna kategorisering. 

2.2.1 FÖRSTAHANDSFÖRSTÅELSE 
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Vår arbetslivserfarenhet har en övervägande industriell profilering. Vi har båda en 
bakgrund inom fordonsindustrin och därutöver korta befattningar inom dels skogsindustrin, 
dels elektronikindustri. Före påbörjandet av denna uppsats saknar vi alltså direkt erfarenhet 
av detaljhandeln och dess särskilda förutsättningar. I rollen som konsumenter har vi båda 
testat e-handel som kanal, men vi tillhör fortfarande den majoritet som inte provat handla 
livsmedel via nätet. Vår förstahandsförståelse inom ämnet är följaktligen begränsad. Även 
om vi kan förbise vissa aspekter på grund av våra knappa förkunskaper om e-
handelslivsmedel och SSCM, tror vi att det kommer att ge oss möjlighet att påbörja studien 
med öppet sinne. 

2.2.2 ANDRAHANDSFÖRSTÅELSE 
Då denna uppsats genomförs under vårt fjärde år på Handelshögskolan vid Umeå 
universitet har vi hunnit förvärva både grundläggande och fördjupade kunskaper inom det 
företagsekonomiska området. Denna kunskap är, presumtivt, en stor influens på vårt tanke- 
och synsätt. Vi läser båda till en magisterexamen inom ekonomi inriktat mot handel och 
logistik. Det är en utbildning som ger oss kunskap om hur effektiv logistik kan bidra till att 
effektivisera verksamheters informationsflöden samt fysiska flöden. Därtill har vi båda, 
som fördjupning, valt Supply Chain Management och sålunda erhållit förmåga att förstå 
och arbeta med avancerade och integrerande praktiska frågor om Supply Chain 
Management i organisationer. Under kursen Supply Chain Management II introducerades 
vi även för problem vad beträffar resursbegränsningar, miljörisker och sociala frågor och 
hur de kan hanteras i planerandet av resursflöden, inte endast med avseende på 
organisationen som står i fokus utan även på en breddad Supply Chain-kontext i form av 
SSCM. Trots att denna erfarenhet är relativt ytlig, har den icke desto mindre föranlett 
ämnesvalet och även hjälpt oss med att undvika att gå genom mellanhänder under 
litteraturinsamlingen, eftersom vi redan på förhand i viss omfattning hade kännedom om 
SSCMs hörnstenar samt om forskare som är renommerade inom området. Följaktligen har 
vi en särskild andrahandsförståelse som sannolikt bidrar med subjektivitet som avspeglas i 
studiens bidrag. 

2.3 VERKLIGHETSSYN & KUNSKAPSSYN 
 Författarnas verklighetssyn är oskiljbar från frågor som rör utövandet av forskning och 
kommer följaktligen bidra till det sätt som forskningen bedrivs (Bryman & Bell, 2011, s. 
23). I analogi med det, påverkar kunskapssynen oavsiktligt ens forskningsprocess 
(Saunders et al., 2003, s. 83). Denna studies genomförande och dess påföljande 
syftesfullbordan är således avhängigt vårt förhållningssätt till omvärlden. Inom vetenskapen 
talar man om två grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp, nämligen ontologi och 
epistemologi. Ontologi, eller verklighetssyn, berör verklighetens beskaffenhet där den 
centrala frågan är huruvida sociala enheter kan, eller bör, betraktas som sociala 
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konstruktioner eller inte. Epistemologi, eller kunskapssyn, handlar å sin sida om vad som 
utgör godtagbar kunskap inom ett forskningsområde, där den viktigaste kunskapsteoretiska 
frågan är huruvida en objektiv kunskapsinhämtning är möjlig eller inte. 

Målet med denna uppsats är att ge förståelse över hur e-livsmedelsaktörer hanterar de tre 
dimensionerna av Sustainable Supply Chain Management. Det är således respondenternas 
subjektiva verklighet som kommer att betonas, av den orsaken att vi ämnar utvärdera deras 
situation. Vi tror att det är de enskilda aktörerna i företagen som slutligen definierar, tolkar 
och ger mening åt fenomen som t.ex. Supply Chain Management, miljöarbete, fair-trade-
handel och ekonomisk tillväxt subjektivt. Dessa begrepp och kriterier beror på hur vi tänker 
om dem och hur vi kommunicerar med varandra om dem. Med andra ord, följer vi den 
ontologiska inriktningen av konstruktionism, vilken betonar att sociala företeelser och deras 
betydelse är något som sociala aktörer kontinuerligt skapar (Bryman & Bell, 2011, s. 22). 
Denna ontologi tillåter oss att fokusera på hur e-livsmedelsaktörer förstår – och arbetar med 
– diskursen och den praxis som är associerad med SSCM. Detta genom att analysera 
aktörernas subjektiva redogörelse för deras hantering av SSCM.  

De kunskapsteoretiska inriktningarna som dominerar den samtida vetenskapen kan 
kategoriseras i en dikotomi i vilken två ytterligheter kontrasterar varandra. Å ena sidan 
finns positivismen, vilken innefattar naturvetenskaplig tradition där endast det säkert 
påvisade kan vara sant (Bryman & Bell, 2011, s. 15) samt att det existerar en och endast en 
objektiv sanning som är oberoende av forskaren (Saunders, 2003, s. 83-84). Å andra sidan 
hermeneutiken, vilken involverar subjektivism och tolkning vars syfte är att skapa 
förståelse för ett fenomen varvid man tar hänsyn till den kontext som det tolkade är 
förankrat i (Alvesson och Sköldberg, 2008, s. 198; Johansson Lindfors, 1993, s. 44-46). 
Enligt detta motsatsförhållande ämnar således positivisten förklara medan hermeneutikern 
avser tolka och förstå (Bryman & Bell, 2011, s. 16). Vår epistemologiska inriktning sätter 
eftertryck på att förstå och är alltså i enlighet med den hermeneutiska traditionen. Vi tror 
inte att tillförlitlig kunskap om sociala enheter såsom människor och organisationer kan 
inhämtas på ett objektivt sätt. Verkligheten är mångtydig och studeras ofta utifrån olika 
aspekter och är därmed beroende av iakttagaren, vilket medför att två olika forskare kan se 
två olika mönster i samma material. Det är alltså omöjligt för oss att ställa oss autonoma i 
förhållande till oss själva när vi studerar de olika e-livsmedelsaktörernas SSCM-arbete (jfr 
Johansson Lindfors, 1993, s. 43). Hur vi tolkar och förstår empirin betingas följaktligen 
alltid av att vi är varelser med intuitiv förståelse och förutfattade meningar.  

Vår epistemologiska ståndpunkt kan urskiljas i studiens syfte som alltså inte är att förklara 
en universell sanning som stämmer överens på samtliga nätbaserade livsmedelsföretag, 
utan snarare att ge en grund för fördjupad förståelse för just de studerade företagen och 
deras arbete med frågor rörande Sustainable Supply Chain Management. Målet med vår 
studie är heller inte att kunna finna ett svar som går att generalisera till samtliga liknande 
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kontexter. Saunders et al. (2003, s. 84) säger att om vi "... accepterar att alla 
organisationer är unika […] blir generalisering mindre värdefullt.". I linje med det, anser 
vi att generaliserbarhet inte är av avgörande betydelse, utan snarare ser vi till varje enskilt 
företags situation för att genom egna tolkningar av aktörernas subjektiva redogörelse skapa 
en mer djupgående helhetsbild för de enskilda kontexterna. E-livsmedelsaktörerna befinner 
sig enskilt i unika komplexa situationer där förutsättningarna för ekonomiska och sociala 
samt miljömässiga överväganden i Supply Chain kan skilja sig avsevärt. Det är följaktligen 
genom att få insikt i informatörens situation som kunskapen blir så tillförlitlig som möjligt. 

2.4 ANGREPPSSÄTT 
Denna studie kommer att ha sin utgångspunkt i teorier om SSCM och överväganden för 
hållbar utveckling i e-livsmedelsaktörers Supply Chain. Vår avsikt är inte att generera nya 
teorier, utan snarare att tolka studiens resultat från en teoretisk referensram. Vår studie 
använder således ett deduktivt angreppssätt, i vilket tolkningen baseras på utvalda teorier 
som undersöks i verklig kontext (jfr Johansson Lindfors, 1993, s. 55). Ontologiska och 
epistemologiska ställningstaganden anknyts ofta till särskilda angreppssätt, där deduktion 
traditionellt sett associeras med positivismens mätbara och hypotestestande förfarande 
(Saunders, 2003, s. 86). Induktion, som utgår från empirin för att sedan formulera nya 
teorier, kopplas å sin sida vanligtvis samman med det hermeneutiska förhållningssättet 
(Johansson Lindfors, 1993, s. 55). Detta vederlägger likväl inte användandet av deduktion i 
tolkande och kvalitativa studier (Bryman & Bell, 2011, s. 20; Hyde, 2000, s. 82), utan 
snarare kan de kombineras med en ej obetydlig fördel. Enligt Patel & Davidson (2011, s. 
23) motverkar den teoretiska referensramen effekten av subjektiva tolkningar. Vårt 
angreppssätt kommer därmed främja studiens objektivitet. 

Sammantaget, utgår vi från tidigare litteratur och teorier om SSCM och 
hållbarhetsprövningar för e-livsmedelsaktörer för att sedermera använda detta som grund 
till vår empiriska insamling, varvid vi med logisk slutledning utifrån tolkningar härleder 
slutsatser.  

2.5 FORSKNINGSSTRATEGI 
Syftet med denna studie är att undersöka hur e-livsmedelsaktörerna hanterar de 
ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna av SSCM. Genom att göra detta kommer 
vi att belysa individens subjektiva uppfattning av deras arbete med Supply Chain 
Management och hållbar utveckling. För att en studie ska kunna förklara någonting – 
oavsett i vilken yttring – måste det finnas en stringens mellan forskningsfilosofi, 
angreppssätt och strategi. Härlett från vårt ontologiska och epistemologiska 
ställningstagande, är vi intresserade av kontexten och individernas uppfattning om 
verkligheten, i vilken sociala aktörer ger mening åt de frågor som vi ämnar undersöka. 
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Även om respondenterna representerar olika aktörer som är verksamma med livsmedel via 
nätet, anser vi således att det är viktigt inte bortse från kontexten eller den verklighet som 
respondenten svarar utifrån. För att möjliggöra förståelse för – och analys av – de enskilda 
respondenternas resonemang, kommer vi att använda en tolkande forskningsstrategi. Vårt 
mål är inte att kvantifiera och generalisera individernas uppfattningar om deras respektive 
SSCM-arbete, utan snarare att förstå innebörden och meningen med resultatet.  

Givet dessa förutsättningar, har vi valt en kvalitativ forskningsstrategi. Inom 
samhällsvetenskaplig forskning finns aspekter som inte kan förstås utan hänsynstagande till 
respondenternas kontext (Holme & Solvang, 1997, s. 92), varför kvalitativ forskning 
möjliggör för forskare att sätta sig in i de studerande objektens naturliga bakgrund för att 
med djupgående studier främja förståelse för det valda problemet (Holme & Solvang, 1997, 
s. 88, 92). Med andra ord, kan denna metod användas för att göra det möjligt för 
mönsterurskiljning mellan olika svarande och på så sätt skapa en förståelse för de frågor 
som studeras. Följaktligen, för att kunna tolka och förstå e-livsmedelsaktörernas subjektiva 
redogörelse för deras hantering av ekonomiska incitament och social- och miljömässig 
påverkan av interorganisatoriska processer längs med hela deras Supply Chain samt förstå 
varför hanteringen ser ut som den gör, är det lämpligare med en kvalitativ 
forskningsstrategi.  

2.6 FÖRVÄRVANDE AV TEORETISK REFERENSRAM 
2.6.1 LITTERATURINSAMLING 
För att undersöka hur svenska e-livsmedelsaktörer hanterar frågor rörande SSCM med vår 
deduktiva ansats, krävs en stabil grund i form av en teoretisk referensram från vilken vi 
utgår från vid tolkning av empiri. Vi anser följaktligen att det är viktigt att få en förståelse 
för hur konceptet SSCM kan tillämpas samt vilka särskilda hållbarhetsutmaningar som är 
angelägna för livsmedelsindustrin och e-handeln. Av den anledningen, kommer huvuddelen 
av det teoretiska kapitlet i vår studie att bestå av teorier relaterade till SSCM och såväl 
miljömässiga implikationer av e-handeln som särskilda hållbarhetsutmaningar för 
livsmedelsbranschen. Vår teoretiska ram sätter därmed eftertryck på substansiva 
akademiska diskussioner rörande SSCM, hållbart inköp, hållbar distribution och 
miljömässiga implikationer med e-handel m.m. Vi är övertygade om att dessa teorier 
kommer ge ett pålitligt fundament för vår empiriska undersökning och de efterföljande 
slutsatserna.  

Genom att grundligt gå igenom den samlade kunskap som finns inom vårt valda 
forskningsområde, erhöll vi kunskapsmättnad. Detta granskande arbete har sedan 
kontinuerligt upprätthållits under arbetets gång allt eftersom vår förståelse för området 
ökade, vilket möjliggjort för oss att vara mer nyanserade i den teoretiska insamlingen. 
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Vidare är vårt valda område under förändring vilket gjort det nödvändigt för oss att hela 
tiden hålla utkik efter huruvida ny vederhäftig information presenterats. 

De teorier som vi använt oss av är alla kopplade till e-handel och/eller hållbarhet. 
Litteraturen inom SSCM är idag i ett initialt skede med få empiriskt förankrade teoretiska 
konstruktioner. Av den anledningen, har den huvudsakliga substansiva teorin inom området 
deducerats genom att explorativt studera de organisationer vilka presterar bäst inom 
hållbarhet. I vår studie, kommer följaktligen delar av den teoretiska referensramen utgöras 
av sådana studier vilka utgår från nuvarande praxis inom SSCM. Tre exempel är artiklar av 
Pagell & Wu (2009) och Pagell et al. (2010) samt Walker & Jones (2012) vilka studerar 
ledande aktörer inom områdets arbete och sedan sprider deras kunskap. Det går således att 
kritisera vår teoretiska grund vad gäller SSCM-praxis. Detta eftersom den utgår från 
kunskap och erfarenheter från organisationer vilka inte har en verkligt hållbar Supply 
Chain. Det har likväl varit nödvändigt att göra på detta sätt, eftersom intresseområdet ännu 
är i sin linda. Detta för att generera en förståelse för hur svenska e-livsmedelsaktörer 
hanterar frågor rörande SSCM. 

För att bistå oss i undersökningen i e-livsmedelsaktörernas initiativ för hållbar distribution 
har vi valt att inhämta empiriskt förankrad teori kring den strukturella omvandlingen och de 
miljömässiga implikationer som e-handel medför. Dessa artiklar är från olika geografiska 
områden och branscher av forskare (Edwards et al., 2010; Matthews et al., 2001; Siikavarta 
et al., 2003; Sivaraman et al., 2007; Williams & Tagami, 2003) vilka är ledande inom 
området. Dessa studier jämför huvudsakligen e-handelns distributionssystem mot det 
konventionella systemet och presenterar resultat angående de därav följande miljömässiga 
implikationerna, vilket har hjälpt oss att föra en diskussion kring de utmaningar e-handels 
utveckling föranleder.  Överlag, har teorierna således valts p.g.a. deras tillförlitlighet i fråga 
om att hjälpa oss att besvara vårt syfte och frågeställning (jfr Johansson Lindfors, 1993, s. 
87). Detta har varit en viktig process, av den orsaken att vårt ramverk av referensbelagda 
teorier ligger till grund för efterföljande datainsamling och tolkning. Det har därför varit en 
stor del av vår studie. 

Vår teoretiska referensram har konstruerats genom att använda material som fanns 
tillgängligt via sökmotorer på Umeå Universitetsbiblioteks hemsida. Vi har använt oss av 
deras sökmotor EBSCO HOST samt databasen Business Source Premier för att inhämta 
relevanta artiklar. Därutöver, har även Google Scholar använts, av den anlednigen att den 
sökmotorn gör det möjligt för oss att ta del av artiklar från EBSCO vilka vi inte hade 
tillgång till via universitetsbiblioteket samt att utöka det avgränsade sökområdet något 
ytterligare. Vidare har vi använt insamlad litteraturs källhänvisningar för att identifiera 
renommerade och välciterade forskare samt artiklar inom vårt problemområde. Denna 
metod var även av stor betydelse för oss eftersom den möjliggjorde för oss att identifiera 
ursprungskällor på ett effektivt sätt. Därutöver har vi dragit nytta av litteraturöversikter för 
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att få en överblick över vilka författare och vetenskapliga förgreningar som är relevanta för 
vårt intresseområde. Detta har hjälpt oss att strukturera vår insamling och få en djupare 
förståelse över området. De sökord vi har använt oss av i grova drag är: Supply Chain 
Management, Sustainable Supply Chain Management, Green Supply Chain, grocery Supply 
Chain, e-grocery, distribution, logistics, retailing, e-commerce, e-tailing, food retailer, 
purchasing, green purchasing, procurement, sourcing, Triple Bottom Line och 
sustainability. Dessa ord har sedan kombinerats med varandra och med olika biord som 
tillägg, vilket har inneburit att vi kunnat inringa våra sökresultat. Av den orsaken, har vi 
upptäckt tillämpliga och adekvata forskningsstudier. Slutligen, har vi läst igenom 
abstrakten på de artiklar vilka väckte vårt intresse för att sålla ut vilka som vi granskade 
vidare i närmre detalj.  

2.6.2 KÄLLKRITIK 
Tillförlitligheten och validiteten av sekundärdata kan vara svår att urskilja, eftersom det är 
en annan forskare som sammanställt materialet (Johansson Lindfors, 1993, s. 117-118). Av 
den anledningen, d.v.s., för att bedöma och påvisa tillförlitligheten i de använda 
referenserna, är det viktigt att avseende fästs vid källkritik (Patel & Davidsson, 2011, s. 68). 
Vi försatte oss att använda pålitliga källor, vilka fullgör de källkritiska principerna: (1) 
äkthetskriteriet, d.v.s. att en källa är vad den ger sig ut för att vara (Thurén, 2005, s. 13); (2) 
tidssambandskriteriet, vilket innebär att en källa är mer trovärdig ju närmare nuet den är 
ifrån (Thurén, 2005, s. 30); (3) oberoendekriteriet, vilket avser hur många led 
informationen har passerat där tumregeln är desto färre, desto bättre (Thurén, 2005, s. 51); 
samt (4) tendensfrihetskriteriet, vilket involverar den utsträckning i vilken informationen 
har vinklats av forskaren (Thurén, 2005, s. 66-67).  

Vårt problemområde är ett nytt växande fält inom företagsekonomisk forskning, varför det 
var viktigt att tillförsäkra att våra huvudsakliga sekundärkällor publicerats på senare år. 
Vad gäller källor vilka uttryckligen behandlar SSCM, är de tidigast från 2009. Dessa har 
sedan kompletterats med studier som samtliga är genomförda under 2000-talet, vilket 
medför att de är tillförlitliga i större grad. Vidare har vi endast nyttjat fackligt 
referensgranskade primärkällor med empiriskt förankrade resultat. Detta för att säkerställa 
att informationen inte är spekulativ utan att det verkligen är grundad substansiv vetskap 
som har granskats av andra forskare och som anses hålla en vetenskaplig standard. 
Andrahandsreferering har vi därtill undvikit i största möjliga mån. Detta eftersom risken för 
att informationen, medvetet eller omedvetet, har förvrängts ökar för varje led informationen 
passerar igenom. På så sätt argumenterar vi för att vi uppfyller kriterierna tidssamband, 
äkthet och oberoende. Vad gäller tendenskriteriet, upplever vi det emellertid som svårt att 
fullgöra. Vi har noggrant granskat artiklarnas undersökningsförfarande för att organisera en 
bild över hur vetskapen har deducerats, men det är svårt att fastställa huruvida kriteriet är 
helt och hållet uppfyllt.  
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 3. TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel kommer den teoretiska referensramen upprättas. Först kommer en utvecklad 
introduktion till SSCM, dess framkomst och drivande samt hämmande faktorer, varefter 
Supply Chain för livsmedelsföretag kommer att analyseras i termer av ekonomiska, sociala 
och miljömässiga aspekter. Sedan behandlar vi SSCM:s förhållande till finansiella resultat 
samt vilka praktiker som ligger i linje med SSCM, efter vilket vi fördjupar oss i 
inköpsfunktionens hållbarhetsöverväganden. Slutligen kommer SSCM och e-handel kopplas 
samman med en diskussion om avvägningar mellan dimensionerna av hållbar utveckling i 
samband med e-handelns parallella distributionssystem. Avslutningsvis knyter vi ihop 
allting med en sammanfattande teorimodell. 

   

3.1 SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SSCM) 
3.1.1 INTRODUKTION TILL SSCM 
I och med att SSCM är det huvudsakliga begreppet i studien anser vi att en utvecklad 
introduktion till området och ett resonemang kring definitionen är väsentlig för fortsatt 
förståelse. En Supply Chain är en dynamisk process som omfattar det kontinuerliga flödet 
av material, medel och information över flera funktionella områden inom och mellan 
kedjans medlemmar (Jain et al., 2009, s. 3013). Det är således ett komplext system av 
organisationer, aktiviteter och resurser som behövs för att flytta en produkt eller tjänst från 
leverantör till kund. Baserat på detta, har fokus på att optimera verksamheten nu flyttats 
från en viss anläggning eller organisation till verksamhetens hela kedja (Linton et al., 2007, 
s. 1078). Utvecklingen av Supply Chain Management har huvudsakligen byggt på 
ekonomisk hållbarhet, där företag genom att optimera längs hela sekvensen av steg som är 
involverade i produktionen av en produkt kan framställa det högsta värdet för kunden till 
lägsta möjliga kostnad (Fawcett et al., 2008, s. 42-43). De allra flesta organisationer idag är 
en del av åtminstone en Supply Chain (Samaranayake, 2005, s. 47) och den globala 
konkurrensen börjar alltmer handla om konkurrens mellan olika Supply Chains (Gold et al., 
2009, s. 239). Leverantörer, fokalfirmor, d.v.s. de företag som vanligtvis reglerar eller styr 
Supply Chains samt ofta ger direktkontakt med kunden, och kunder är således kopplade av 
informations-, material-, och kapitalflöden med gemensamma produktionsprocesser ofta 
utspridda över hela världen för att uppfylla ekonomiska kriterier. 

Introduk*on	   Teore*sk	  
Metod	   Teori	   Prak*sk	  

Metod	  
Empiri	  och	  
Analys	   Slutsats	   Sanningskri

terier	  
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Hållbar utveckling, eller hållbarhet, framkom som koncept primärt under 80-talet, då 
WCED etablerades, varvid deras arbete sedermera mynnade ut i Brundlandt-rapporten ”Vår 
gemensamma framtid”. Rapporten definierade hållbarhet som en ”utveckling som uppfyller 
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina 
behov" (WCED, 1987, k. 2, p. 1). I linje med den definitionen, fann Elkington (1999) därtill 
att tidigare forskning och praxis, som främst fokuserat på ekonomiska aspekter, var 
otillräcklig och hävdade att sociala och miljömässiga frågor borde beaktas. Denna idé, som 
samtidigt uppmärksammar och avväger ekonomiska, miljömässiga och sociala mål från en 
mikroekonomisk synvinkel, fick namnet Triple Bottom Line, vilket är ett centralt begrepp 
som bidrar till att operationalisera hållbar utveckling (Seuring & Müller, 2008, s. 1700). I 
motsats till det, uppstår ofta komplikationer när företag försöker tillämpa WCED:s 
principer för hållbar utveckling då definitionen omges av tvetydigheter och vagheter (Ahi 
& Searcy, 2013, s. 329). Vidare, illustreras Triple Bottom Line i figur 1 nedanför.  

 
FIGUR 1 TRIPLE BOTTOM LINE AV HÅLLBAR UTVECKLING (ELKINGTON, 1999) 

I enlighet med WCED:s definition, föreslår Triple Bottom Line således att det, i 
skärningspunkten mellan sociala, miljömässiga och ekonomiska resultat, finns aktiviteter 
som en organisation kan engagera sig i som inte bara resulterar i långsiktiga ekonomiska 
fördelar, utan också undviker att skada såväl ekologisk miljö som samhälle (jfr Elkington, 
1999).  

Den växande hållbarhetsdiskursen har medfört att social och miljömässig hållbarhet, vid 
sidan om ekonomisk hållbarhet, blivit ytterligare drivande faktorer för Supply Chain 
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Management (Ashby et al., 2011, s. 498). En Supply Chain behandlar en produkt från 
initial bearbetning av råmaterial till leverans till slutanvändaren och innebär följaktligen en 
möjlighet för en mer omfattande implementering av hållbar utveckling (Linton et al., 2007, 
s. 1078) där fokala företag är ansvariga för sina produkter från ax till limpa. Då en produkts 
miljömässiga och sociala belastning, likt värdeförädlingen, uppstår under olika skeden av 
produktionen, kan fokalfirman i en Supply Chain hållas ansvarig för sina leverantörers 
miljömässiga och sociala åverkan (Seuring & Müller, 2008, s. 1699).  

3.1.2 DEFINITION AV SSCM 
Det ökade fokuset på hållbarhet i Supply Chains har lett till att området SSCM vuxit fram. 
SSCM är likställd med idén om Triple Bottom Line där diskussionerna kring hållbar 
utveckling i Supply Chain drivs av samma tre grundläggande dimensioner, nämligen dels 
ekonomiskt resultat, dels inverkan på sociala och ekologiska system (Pagell & Wu, 2009, s. 
38). Ämnet hållbarhet i samband med SCM har diskuterats i litteraturen med hjälp av ett 
antal termer. Två begrepp som bäst associerar hållbarhetskonceptet med SCM är Green 
Supply Chain Management (GSCM) och SSCM (jfr Ashby et al., 2012, s. 503). GSCM 
handlar om den miljömässiga dimensionen av hållbar utveckling i en Supply Chain-kontext 
(Wu & Pagell, 2011, s. 578). Denna term negligerar emellertid den sociala dimensionen av 
hållbar utveckling. SSCM innefattar både den sociala och miljömässiga dimensionen och 
kan närmast ses som en förlängning av GSCM (Ahi & Searcy, 2013, s. 334; Walker & 
Jones, 2012, s. 15). Vi har av den anledningen valt att använda oss av SSCM som koncept i 
vår studie. 

Det finns ännu ingen allmänt accepterad definition för SSCM, utan snarare har termen ett 
överflöd av definitioner (Ahi & Searcy, 2013, s. 330). Pagell & Wu (2009, s. 38) menar att 
en Sustainable Supply Chain inte gör någon nettoskada på natur- eller samhällssystem, 
samtidigt som den går med vinst under en längre tid. De gör tillika en viktig distinktion 
mellan en Sustainable Supply Chain, som närmast kan beskrivas som ett eftersträvansvärt 
utfall där företagets Supply Chain presterar bra på alla delar av Triple Bottom Line; och 
SSCM, som är de specifika ledande åtgärder som vidtas för att nå detta utfall (Pagell & Wu, 
2009, s. 38). En definition som speglar vår syn på SSCM är: 

”SSCM motsvarar en hantering av material-, informations- och kapitalflöden samt 
samarbete mellan aktörer i Supply Chain som tar hänsyn till målsättningar från alla tre 
dimensioner av hållbar utveckling, d.v.s., ekonomisk, miljömässig och social” (Seuring & 
Müller, 2008, s. 1700). 

Vi kommer vidare i vår studie att använda oss av ovan diskuterat och beskrivet perspektiv 
av SSCM. Denna definition är något som reflekterar vår bild på SSCM och kan tillämpas 
på vår studie. Detta i form av e-livsmedelsaktörernas intra-och inter-organisatoriska 
lösningar för att hantera flöden från leverantörer i tidigare led, interna operationer och 
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distribution till konsumenter i senare led i syfte att simultant uppnå ekonomiska, 
miljömässiga och sociala resultat. Alla företag har olika förutsättningar för att anpassa sin 
verksamhet mot en miljövänlig verksamhet, vilket också bör beaktas.  

3.2 LIVSMEDELS-SUPPLY CHAIN 
Genom att gå igenom livsmedelsindustrins typiska Supply Chain kan vi tydliggöra för de 
hållbarhetsbegränsande aktiviteter och externaliteter som kedjan ger upphov till. 
Livsmedelsindustrins Supply Chain anses enligt Stevens (1989, citerad i Yakovleva, 2007, 
s. 76) vara ett system av olika steg, vilka motsvarar en sekvens av ekonomisk verksamhet, 
genom vilken resurser, material och information flyter nedströms och uppströms för 
produktion av varor och tjänster för slutlig konsumtion av en konsument. Vår studie antar 
en definition av livsmedelskedjan som består av följande faser: jordbruksproduktion, 
livsmedelsbearbetning, livsmedelsgrossistverksamhet, dagligvaruhandel och slutligen 
konsumenterna. Figur 2 illustrerar de typiska stegen i livsmedelsindustrins Supply Chain. 
Vidare kartläggs relevanta hållbarhetsöverväganden inom livsmedels-Supply Chain. 

 
FIGUR 2 TYPISKA STEG I LIVSMEDELSINDUSTRINS SUPPLY CHAIN 

3.2.1 HÅLLBARHETSÖVERVÄGANDEN I SUPPLY CHAIN FÖR LIVSMEDEL  
Livsmedelsindustrins Supply Chain är av särskilt intresse då beslut angående 
matproduktion omfattar överlevnad av växt-och djurarter. Problemen är likväl fler än så 
och innefattar allt ifrån missbruk av migrerande arbetstagare, låga löner, hårda 
arbetsförhållanden, produktsäkerhet och djurhanteringsmetoder till miljökonsekvenserna av 
jorderosion, förstörelse av livsmiljöer, gödselmedelsavrinning och användning av 
växtavgifter samt bekämpningsmedel (Pullman et al., 2009, s. 38, 40). Som tillhandahållare 
av produkter som är nödvändiga för människans överlevnad, är åtgärder av 
livsmedelsindustrin mycket synliga där grundläggande frågor såsom livsmedelskvalitet, 
säkerhet och kostnad får bred uppmärksamhet från allmänheten (Pullman et al, 2009, s. 38). 
På grund av livsmedelsindustrins särskilda prövningar vad gäller miljömässig och social 
hållbarhet, har en del forskare (t.ex. Pullman et al., 2009; Yakovleva, 2007) tagit sig an 
frågor rörande hållbar utveckling i dess Supply Chain. Tabell 1 ger en översikt på typiska 
utfall som förväntas av intressenter med avseende på livsmedels-Supply Chain, vilka även 
nämns i den vetenskapliga litteraturen. De grupperas med avseende på Triple Bottom Line. 

Dimension av hållbarhet Utsikter 

Jordbrukspr-‐
oduk*on	  

Livsmedelsb-‐
eabetning	   Grossister	   Dagligvaruh-‐

andel	   Konsumenter	  
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Miljömässiga frågor Minska resursanvändning, t.ex. vatten och energi 
 Minska miljöpåverkan av transporter, t.ex. utsläpp av 

luftförorening 
 Bevara det traditionella jordbrukslandskapet 
 Främja miljövänliga produktionsmetoder (organisk produktion, 

skydd av den biologiska mångfalden, minska kemiska ingångar) 
Ekonomiska frågor Öka regional ekonomisk tillväxt 
 Skapa arbetstillfällen 
 Höja inkomster för jordbrukare och livsmedelsproducenter 
 Förändra konsumtionsmönster 
Sociala frågor Öka medvetenheten om miljömässiga och sociala effekter av 

konsumtion 
 Höja nivåerna av social rättvisa lokalt och internationellt 
 Förbättring av arbetssäkerhet 
 Främja fair trade och lindra de skadliga effekterna av 

livsmedelshandeln på matleverantörer i utvecklingsländer 
 Öka arbetstillfredsställelse för jordbrukare och 

matbearbetningsföretag 
 Humant synsätt på hantering, inhysning, transport och slakt av 

djur 
 Stödja sundare matvanor 
TABELL 1 HÅLLBARHETSUTSIKTER FÖR EN LIVSMEDELS-SUPPLY CHAIN BASERAD PÅ PULLMAN ET AL. (2009, 
S.40), YAKOVLEVA (2007, S.77-78) OCH MALONI & BROWN (2006, S.38-44). 

E-livsmedelsaktörer har således många faktorer att ta hänsyn till, minimera och eliminera 
från företagets verkningskrets i alla steg i Supply Chain. Det finns en ökande medvetenhet 
om att detaljhandlares makt är den drivande kraften för hela Supply Chain (Jones et al., 
2005). Därtill riktas allmänhetens oro över bristfälligheter i företagsmässigt ansvarstagande 
för samhälle huvudsakligen mot detaljhandlarna (Maloni & Brown, 2006, s. 46). För vår 
del är det nödvändigt att granska e-livsmedelsaktörer för att förstå i vilken utsträckning de 
jobbar med SCM för att förbättra resultat och utfall relaterade till dessa frågor, utan att för 
den skull äventyra deras ekonomiska vitalitet. 

3.2.2 FORSKNING OM HÅLLBARA SUPPLY CHAINS I LIVSMEDELSINDUSTRIN 
Yakovleva (2007) genomförde, på grund av livsmedelsindustrins kritiska avvägningar 
beträffande hållbarhet, en studie som analyserade livsmedels-Supply Chain i Storbritannien 
utifrån dess konsekvenser för ekonomin, samhället och miljön. Effekterna av industrins 
Supply Chain, vilken i studien innefattar stadierna jordbruk, livsmedelsbearbetning, 
grossistverksamhet, dagligvaruhandel och restaurangbranschen, mäts genom en uppsättning 
hållbarhetsindikatorer som tar hänsyn till Triple Bottom Line samt tillhandahåller medel för 
jämförelse mellan de olika stegen i Supply Chain och mellan olika livsmedelsprodukter. 
Yakovleva (2007, s. 80-81) använder sig av nio indikationer som visar hur 
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livsmedelskedjan verkar i ekonomiska termer (bl.a. produktivitet och transport av 
importerade produkter), sociala villkor (bl.a. genomsnittliga löner och antal anställda) och 
miljömässiga termer (energiförbrukning, vattenförbrukning och avfallshantering) för att 
bygga en bedömningsmodell för hållbarhet. Genom att använda sekundärdata från 2002 
tagen från National Statistics i Storbritannien, genomförs sedan en kritisk hållbarhetsanalys 
av respektive Supply Chains för slaktkyckling och potatis, varvid undersökningsresultaten 
sluts med att konstatera att de tidigare stadierna i livsmedels-Supply Chain, såsom 
livsmedelsbearbetning, står för störst resursutnyttjande och avfallsgenererande (Yakovleva, 
2007, s. 87).  

Den avgörande aspekten från studien av Yakovleva (2007) är att den belyser att den största 
andelen av miljömässig påverkan sker tidigt i livsmedelsindustrins Supply Chain 
(Yakovleva, 2007, s. 87). I jämförelse, konsumerar detaljhandeln inte resurser i lika stor 
utsträckning (Yakovleva, 2007, s. 87). För vårt mål, d.v.s., att skapa förståelse över hur 
svenska e-livsmedelsaktörer hanterar frågor rörande SSCM, är detta teoretiska bidrag enligt 
vår bedömning viktigt då det visar att detaljhandeln har ett stort inköpsansvar och att deras 
medelbara hållbarhetspåverkan i inköpsfunktionen är större än hur de själva nyttjar resurser 
och påverkar samhället. Detta illustrerar vikten av ett holistiskt betraktelsesätt där e-
livsmedelsaktörernas aktioner för att hantera flöden från leverantörer i tidigare led bör 
främja hållbarhet. E-livsmedelsaktörernas makt att påverka dessa stora tillverkningsföretag 
är intressant att utforska. Känner svenska e-livsmedelsaktörer att de har en skyldighet att 
jobba efter flöden från tidigare led i Supply Chain som, förutom ekonomisk hållbarhet, 
även tar hänsyn till alla ovan nämnda hållbarhetsöverväganden och därmed främjar de 
miljömässiga och sociala aspekterna av verksamheten? Här näst går vi in på SSCM, 
förklarar motiv och barriärer för en implementering av Triple Bottom Line i Supply Chain-
hanteringen. 

3.3 KONCEPTUALISERING AV SSCM 
3.3.1 HINDER OCH MÖJLIGGÖRARE FÖR SSCM 
E-livsmedelsaktörer kan ha olika drivfrakter för att köpa och leverera produkter på ett 
hållbart sätt. Seuring och Müller (2008, s. 1703) lyfter fram att SSCM triggas av yttre 
påtryckningar och incitament från dels kunderna, eftersom driften av Supply Chain endast 
motiveras om kunderna vill köpa produkterna, dels statlig kontroll. Walker & Jones (2012) 
undersöker detta mer djupgående med en studie som, genom att intervjua höga företrädare 
från sju företag inom den privata sektorn i Storbritannien som anses vara ledande inom 
SSCM, syftade till att identifiera de olika faktorer som uppmuntrar eller begränsar 
organisationer att engagera sig i SSCM (Walker & Jones, 2012, s. 15). De kategoriserar in 
faktorerna i dels interna faktorer, som härrör till bredare organisatoriska frågor samt 
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faktorer som är specifika för inköp och distribution; dels externa faktorer, som kommer av 
en rad intressenter (Walker & Jones, 2012, s. 16-17).  

Externa barriärer som studien bekräftar inkluderar statliga krav och föreskrifter, 
konkurrenstryck, konsumenternas önskan om lägre priser, dåligt leverantörsåtagande, samt 
mindre reglerade branscher. Samma intressenter agerar även som påtryckande krafter. 
Externa möjliggörare som verifieras i studien är att kunder kan påverka mindre 
leverantörer till att uppfylla SSCM-praktiker samt utöva påtryckningar i Supply Chain; att 
samarbete med leverantörer är viktigt för SSCM; att SSCM kan förbättra 
konkurrensfördelar; att statliga policys och regleringar är inflytelserika; samt att investerare 
och ideella organisationer utövar påtryckningar. Interna hinder till SSCM involverar en 
brist på engagemang från ledningen; ett beroende av traditionella redovisningsmetoder, 
vilka inte främjar rapportering som beaktar Triple Bottom Line; samt att en fokusering på 
kostnadsminskningar kan strida mot SSCM-arbete. Interna möjliggörare som ådagaläggs i 
studien är att SSCM främjas av engagemang från högsta ledningen och en stödjande 
företagskultur. Därtill är det positivt ifall medarbetare involveras och får inflytande samt 
ifall ett system som spårar, rapporterar och minskar avfall är på plats. En sista intern 
organisatorisk förare är potentialen att hantera risker sammankopplade med såväl företagets 
rykte som miljön. Uppmuntrande faktorer som är specifika för inköp och distribution 
innefattas av att ange en strategi för SSCM inom inköps och distributions-funktionen och 
att det finns en stringens mellan den och företagets övergripande strategi. (Walker & Jones, 
2012, s. 17, 25).  

Ett av företagen som studerades var en återförsäljare inom livsmedelsbranschen. Det 
företaget hade utvecklat SSCM främst på grund av externa påtryckningar från kunder, 
ideella organisationer och konkurrenter (Walker & Jones, 2012, s. 24). Dessutom såg de ett 
behov av att prioritera SSCM i framtiden på grund av ökade kundkrav och den ökande 
betydelsen av hälsodebatter kring kost och fetma (Walker & Jones, 2012, s. 24). Denna 
slutsats lyfter fram betydelsen av hur praktiken skulle kunna ändras i framtiden. 

Walker & Jones (2012) studie fokuserade på stora företag i Storbritannien som anses vara 
ledande inom SSCM. Det kan därför vara svårt att låta resultaten stå som representativa för 
företag som är mindre avancerade i fråga om att införa SSCM (Walker & Jones, 2012, s. 
25). Det kan även enligt vårt omdöme bli otillräckligt att tolka resultaten som relevanta för 
små och medelstora organisationer. Dessa möjliggörare och hinder ger likväl enligt vår 
bedömning ett ramverk av olika interna och externa faktorer som uppmuntrar eller 
begränsar organisationer att ägna sig åt SSCM. Utifrån vårt syfte att skapa förståelse för hur 
svenska e-livsmedesaktörer hanterar frågor rörande SSCM är intressant att utforska vad det 
är som influerar e-livsmedelsaktörer att åstadkomma förändringar i Supply Chain och 
därmed bidra till en förståelse för hur och varför e-livsmedelsaktörer utvecklar sina initiativ 
för SSCM.  
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3.3.2 SSCM & FINANSIELLA RESULTAT 
Den viktigaste aspekten med SSCM är ett ökat fokus på ekologiska och sociologiska 
aspekter vid ledningsbeslut (Pagell & Wu, 2009, s. 38). I enlighet med SSCM bör företag 
tänka över hur de planerar att göra affärer i framtiden för att förbli lönsamma. Forskning 
argumenterar nämligen för att hållbarhet bör adderas som en dimension i de huvudsakliga 
målen för strategiska konkurrensfördelar. Det finns en övervikt av studier som har funnit 
betydande direkta relationer mellan miljömässig SCM-praxis och finansiell eller ekonomisk 
prestanda (jfr Zhu & Sarkis, 2004; Lai & Wong, 2012; Liu et al., 2012). Utöver att 
hållbarhet ger företag möjligheter att spara kostnader, öka effektiviteten och få nya kunder 
och leverantörer innehåller det ytterligare en potential att ge konkurrensfördelar och 
generera vinst (Kumar et al., 2012, s. 1278). 

Wang & Sarkis (2013) genomförde en studie för att undersöka huruvida det finns ett 
samband mellan företagens miljömässiga och sociala Supply Chain-praxis och deras 
ekonomiska resultat. Denna forskning baserades på empiriska data från 411 amerikanska 
företag, vilka identifierats som miljövänliga enligt Newsweek (Wang & Sarkis, 2013, s. 
876). Källan till datainsamlingen över deras miljömässiga och sociala arbete inhämtades 
från Bloombergs databas Environment, Social and Governance (Wang & Sarkis, 2013, s. 
877). Författarna särskiljer mellan miljömässig SCM – vilket de avgränsar som ett företags 
satsning på att minska ansvarslöst miljöbeteende i sin Supply Chain – och social SCM, 
vilket preciseras som den mån ett företag främjar mänskliga rättigheter och anställdas 
välbefinnande i sin Supply Chain (Wang & Sarkis, 2013, s. 877). Deras resultat indikerar 
att en förenad implementering av såväl miljömässig som social styrning av Supply Chain är 
positivt associerad med företagets ekonomiska resultat (Wang & Sarkis, 2013, s. 833), men 
att de positiva effekterna, oavsett om de tar sig uttryck av kostnadssänkningar eller 
förbättringar med avseende på företagets rykte, inte kommer omedelbart eller kortsiktigt 
utan snarare på lång sikt (Wang & Sarkis, 2013, s. 884). Företag som strategiskt tillämpar 
SSCM kan således uppnå högre ekonomiska resultat än företag som bedriver endast en eller 
två av de tre komponenterna i triple bottom line. Följaktligen, kan SSCM som 
hållbarhetsstrategi möjliggöra för företag att generera avkastning över det normala vad 
gäller alla tre dimensioner för Triple Bottom Line, och inte endast den miljömässiga och 
sociala sidan.  

Vi värderar att studiens bidrag är av intresse för vår studie då den ger signifikant stöd för att 
företag kan göra vinst genom att göra gott, men att chefer måste ha tålamod innan de kan 
skörda frukterna av deras initiativ. Långsiktighet ses som en central faktor i 
hållbarhetskonceptet (jfr Carter & Rogers, 2008, s. 368) där företags viabilitet och 
konkurrenskraft inte endast ska värderas utifrån finansiella mått. Enligt vår bedömning är 
denna fråga alltmer irrelevant eftersom det är allt tydligare att organisationerna kommer att 
behöva ta itu med miljö- och sociala frågor oavsett påverkan på resultat. Det är likväl 
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intressant att få en insikt i hur svenska e-livsmedelsaktörer tänker kring hållbarhet på sikt 
och på vilket sätt de uppmärksammar SSCM som ett strategiskt medel för ekonomiska 
resultat.  

3.3.3 AKTIVITETER SOM SAMMANFALLER MED SSCM 
SSCM är ett område vars forskning har en kvalitativ och teorigenererande karaktär med 
fallstudier och kvalitativa undersökningar som huvudsakliga metoder, vilket betonar det 
tidiga skede forskningen är i. Detta innebär, områdets fokus på hållbarhetspraxis till trots, 
att det råder brist på empiriskt härledda och beprövade modeller eller verktyg. (Ashby et 
al., 2012, s. 508) Pagell & Wu (2009, s. 37) menar att SSCM-litteraturen har lite att erbjuda 
när det kommer till att bedöma företags SSCM-praxis utifrån en teoretisk konstruktion. 

Pagell & Wu (2009) ämnade att, genom fallstudier av 10 företag från som var långt före sin 
respektive industri på antingen social- och/eller miljöprestanda och som ändå gick med 
vinst, fylla igen detta gap med en sammanhängande och testbar modell av de delar som 
behövs för att skapa en hållbar Supply Chain (Pagell & Wu, 2009, s. 37). I deras studie, 
identifierade Pagell & Wu (2009, s. 37) företagens SSCM-praxis med unika egenskaper 
som till deras kännedom inte hade beskrivits tillräckligt samt inte kopplats till hållbarhet i 
tidigare litteratur. Följaktligen, undersökte Pagell & Wu (2009, s. 38) hur 10 förebilder 
inom SSCM arbetar längs Supply Chain för att ge bevis på beteenden som ska stödja 
företag i att skapa Supply Chains som presterar bra på alla delar av Triple Bottom Line.  

Pagell och Wu (2009, s. 45) bryter slutligen ner deras analys till en uppsättning av buntade 
koncept/metoder, vilka sammanfattas i tabell 2. De olika SSCM-praktikerna har paketerats i 
meta-konstruktioner med aktiviteter som hänger ihop (Pagell & Wu, 2009, s. 44). Vi har 
emellertid exkluderat vissa aktiviteter som Pagell & Wu (2009) identifierat. Dessa praktiker 
är konventionell Supply Chain-praxis såsom lean och just-in-time, av den orsaken att de 
ändå mer eller mindre inkluderas i meta-konstruktionen SCM-praxis (se tabell 2). Vi har 
även inkluderat en aktivitet som författarna betraktade som sammanfallande med SSCM, 
men vilken ändå lämnades utanför deras sista sammanställning. Detta gjordes utefter hur 
väl faktorerna låg i linje med vår studie. T.ex. fann Pagell & Wu (2009, s. 46) att ett par av 
fallen använde sig av lokal sourcing. De har likväl exkluderat den aktiviteten från det 
slutgiltiga bidraget. Vår bedömning är att lokalt inköp är en viktig funktion inom 
livsmedelsbranschen på grund av att många råvaror är förgängliga och måste hållas färska 
samt att global sourcing inducerar transport. Av den anledningen har vi valt att inkludera 
den praktiken i vår studie. 

Meta-konstruktioner Identifierade SSCM-praktiker hos företagen 
Paket 1: Ledarskap och riktlinjer Hållbarhet passar in i affärsmodellen 
 Har proaktiv ställning/organisatoriskt engagemang från 

ledningen 
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 Har internt integrerad hållbarhet i Supply Chain 
 Har vägledande värde som definierar hållbarhet för 

organisationen 
 Har dagliga konversationer om hållbarhet 
 Delar ansvar för hållbarhet i hela organisationen 
Paket 2: Säkerställa leverantörs-
kontinuitet. 

Utvecklar leverantörerna, t.ex. genom ytterligare utbildning i 
hur de kan leverera certifierade/ekologiska varor till 
verksamheten 

 Ökar transparensen i Supply Chain 
 Leverantörskontinuitet är en uttrycklig angelägenhet. 
Paket 3: Rekonceptualisera Sup-
ply Chain 

Behandla ideella organisationer, staten och konkurrenter som 
kunskapskällor, inte potentiella källor till problem. 

Paket 4: SCM-praxis Väljer leverantörer efter hållbarhetsmål 
 Samarbetar med leverantörer för att nå hållbarhetsmål 

 Certifierar leverantörer på sociala och/eller miljömässiga 
åtgärder och utfall. 

 Inköp från närmaste källa för att minimera transporter och 
maximera färskhet 

 Ökar spårbarhet av fysiska flöden & avfall i Supply Chain 
 Ökar de anställdas välbefinnande och engagemang i 

organisationen. 
 Bygger och underhåller en kultur som värderar människor 

och miljön. 
 Minska användning av fossila bränslen och paketering 
TABELL 2 IDENTIFIERADE PRAKTIKER HOS DE 10 FRAMSTÅENDE SSCM-FÖRETAGEN (PAGELL & WU, 2009, S. 
45-51) 

Det första paketet av SSCM-praxis behandlar organisatoriska riktlinjer. Ekonomisk 
hållbarhet bör ligga i linje med företagets miljömässiga och sociala mål; hållbarhet bör vara 
en del av det dagliga samtalet, inte ett tillägg eller eftertanke i beslutsfattandet; det bör 
finnas ett kärnvärde, vilket styr affärsmodellen och som är i linje med icke-traditionella 
inslag av hållbar utveckling; samt att ansvaret för hållbarhet ska delas i hela organisationen. 
(Pagell & Wu, 2009, s. 47-48) Vi värderar detta som viktigt för vår studie där en relevant 
frågeställning är hur e-livsmedelsaktörer är proaktiva och engagerade mot ekonomiska, 
miljömässiga och sociala prioriteringar i beslutsfattandet samt hur de fördelar ansvaret 
genom organisationen. Det andra paketet involverar aktiviteter som främjar 
leverantörskontinuitet, d.v.s. att se till att alla medlemmar i deras kedja inte bara överlever, 
utan också att de gör det på ett sätt som gör det möjligt för dem att växa. De aktiviteter som 
identifierades var att förse leverantörer med långtidskontrakt och utvecklingsresurser samt 
att öka transparens, vilket innebär att säkerställa att ingen i kedjan exploateras. (Pagell & 
Wu, 2009, s. 48-49) Enligt vår bedömning är detta väsentligt för de svenska e-
livsmedelsaktörerna. En central fråga är hur de arbetar för att se till att leverantörer i 
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tidigare led (i vårt fall t.ex. jordbrukare) gör en vinst som tillåter dem göra mer än bara 
livnära sig, d.v.s. säkerställa det ekonomiska välståndet i hela Supply Chain.  

Det tredje paketet inrymmer ett nytt synsätt på Supply Chain och dess medlemmar, där 
samarbete med icke-traditionella medlemmar såsom ideella organisationer, myndigheter, 
konkurrenter ses som gynnsamt för SSCM (Pagell & Wu, 2009, s. 50). Det fjärde paketet 
med identifierad praxis omfattar mer traditionella SCM-aktiviteter som omstrukturerats för 
att kongruera med Triple Bottom Line. Dessa innehåller ett fokus på inköpsaktiviteter 
såsom att inkludera sociala och miljömässiga kriterier i valet av leverantör, 
leverantörscertifiering, lokala inköp samt att säkerställa spårbarheten av fysiska flöden 
genom hela Supply Chain för att minimera risken att oavsiktligt använda material eller 
processer som kan skada människor eller miljön. Vidare, investerar de undersökta företagen 
för att öka de anställdas välbefinnande och för att skapa en företagskultur som värnar om 
människor och miljö. (Pagell & Wu, 2009, s. 46, 50-51) Denna slutsats visar på att de 10 
undersökta företagen har internaliserat långsiktig hållbarhet i deras företagsmål. Det är av 
vikt att lyfta fram att dessa aktiviteter inte per automatik leder till en hållbar Supply Chain, 
utan att de snarare är medel för att förbättra Triple Bottom Line i kedjan. Studiens resultat 
utgör likväl enligt vår bedömning en teoretisk bedömningsgrund som kan bidra till att 
förstå hur svenska e-livsmedelsaktörer anstränger sig för att inducera socialt ansvarsfullt 
beteende, såsom goda arbetsvillkor, undvikande av barnarbete, lämpliga och rättvisa löner 
och höga säkerhetsstandarder samt för att minska avfall och bevara naturresurser i den egna 
verksamheten och hos leverantörerna. Vi kommer nu gå vidare med att diskutera inköp och 
leverantörssamarbete med djupgående. 
 
3.3.4 HÅLLBART INKÖP OCH LEVERANTÖRSSAMARBETE 
Ett företag är bara så hållbart som dess leverantörer. I enlighet med det, behandlas inköp 
och leverantörssamarbete av allt fler forskare kring hållbar utveckling i Supply Chains (jfr 
Pagell et al., 2010; Klassen & Vachon, 2003; Hollos et al., 2012). Företag börjar reagera 
alltmer på behovet av att åstadkomma hållbarhet i de tidigare leden i sina Supply Chains 
(Hollos et al., 2012, s. 2968). Bevis växer för att inköpsfunktionen måste samarbeta med 
leverantörerna för att säkerställa ekologiskt och socialt hållbara produktionsmetoder hos 
dem (Pagell & Wu, 2009, s. 50, 53). Som vi diskuterade i avsnitt 3.2.1 finns det i 
livsmedelsindustrin särskilda överväganden rörande hållbarhet som e-livsmedelsaktörerna 
bör fästa avseende vid, t.ex. att minska CO2-utsläpp, minska kemikalier i produktionen och 
öka välstånd för jordbrukare, vilka främst blir en angelägenhet för inköpsfunktionen. Detta, 
kombinerat med det faktum att majoriteten av utsläppen inom matindustrin sker i ett tidigt 
skede av Supply Chain (Yakovleva, 2007, s. 87), innebär att butikskedjorna bör lägga stor 
vikt på att hantera och utvärdera leverantörer och olika former av inköp.  
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Pagell et al. (2010) använder sig av samma data som Pagell & Wu (2009), d.v.s. 
semistrukturerade intervjuer med 10 företag som är framstående inom SSCM (Pagell et al., 
2010, s. 60) för att identifiera de unika praktikerna som de antagit för att bli industriledande 
i termer av Triple Bottom Line (Pagell & Wu, 2009, s. 37). Från empirin uppmärksammade 
författarna att företagen jobbar strategiskt med leverantörskontinuitet, d.v.s. att säkerställa 
att alla medlemmar i Supply Chain inte bara fortsätter sin verksamhet, utan också att de gör 
det på ett sätt som gör det möjligt för dem att ”frodas, återinvestera, förnya och växa” 
(Pagell et al., 2010, s. 63). Utöver att jobba med leverantörsutveckling och transparens 
indikerar studien att företagen tydligt behandlar leverantörer och/eller hela kedjan som 
tillhandahåller en vara som om de levererade en strategisk vara. Det visar sig nämligen att 
en majoritet av urvalet, genom att ge långsiktiga avtal och betala över marknadspris för 
varor som vanligtvis är transaktionsbaserade och köps enligt lägsta möjliga pris, arbetar för 
kedjans gemensamma välfärd (Pagell et al., 2010, s. 64). Baserat på de identifierade 
inköpspraktikerna i empirin, utvecklar författarna en strategisk inköpsmodell som, i linje 
med de undersökta företagen, tar hänsyn till alla dimensioner av Triple Bottom Line. 
Modellen avbildas i figur 3 

 
FIGUR 3 UTVECKLAD INKÖPSMODELL ENLIGT TRIPLE BOTTOM LINE (PAGELL ET AL., 2012, S. 68) 

Modellen bygger på Kraljics (1983) ursprungliga inköpsmatris, med skillnaden att 
dimensionen av vinstpåverkan som återfinns i originalmodellen har ersatts av Triple 
Bottom Line (Pagell et al., 2010, s. 68). Enligt denna modell är den strategi ett företag 
väljer för att hantera sina leverantörer en funktion av hotet mot Triple Bottom Line och 
leveransrisker. Det måste således göras anpassningar till annat än bara de ekonomiska 
riskerna. Exempelvis innebär en osäker arbetsmiljö för arbetarna i en fabrik en risk som har 
liten påverkan på kortsiktig ekonomi, men som på sikt kan ha en förödande konsekvens på 
det sociala resultatet (Pagell et al, 2010, s. 68). I det fallet blir det viktigt med arbete för 
leverantörskontinuitet eller avtalsspecifika investeringar som avser eliminera dessa 
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grundläggande skillnader i miljömässiga och sociala resultat, vilket kan hjälpa företag att 
säkra långsiktiga konkurrensfördelar. Studiens resultat poängterar enligt vår värdering hur 
framstående SSCM-aktörer frångått det konventionella strategiska inköpsarbetet för att i 
högre grad integrera hållbar utveckling i den långsiktiga hanteringen av leverantörer.  

Hållbart leverantörssamarbete, d.v.s. att genomföra samordnade åtgärder och arbeta 
tillsammans under lång tid för att åstadkomma en bättre hållbarhet i leverantörsbasen 
(Hollos et al., 2012, s. 2969), blir som reaktion på växande hållbarhetskrav allt viktigare 
(Hollos et al., 2012, s. 2968). Av den anledningen, genomförde Hollos et al. (2012) en 
undersökning där de testade huruvida hållbart leverantörssamarbete resulterar i bättre 
prestanda i varje dimension av Triple Bottom Line. Denna forskning baserades på 
empiriska data från 70 olika företag från Västeuropa, främst Tyskland och Storbritannien 
(Hollos et al., 2012, s. 2976). Forskarna undersöker i vilken utsträckning hållbart 
leverantörssamarbete påverkar miljömässig och social praxis för att sedan, i sin tur, bedöma 
respektive variabels effekt på företagets kostnadsreducering och inköpseffektivitet (Hollos 
et al., 2012, s. 2973).  

Som förklarande faktorer till hållbart leverantörssamarbete inkluderades huruvida det fanns 
ett formellt system för att följa såväl miljömässiga som sociala standarder hos 
leverantörerna, att det gavs feedback och att aktörerna gemensamt planerade aktiviteter. 
Social praxis omfattade certifierbara standarder gällande arbetsvillkor och säkerhet samt 
arbetsförhållanden. Miljömässig praxis innefattade återvinningsbara förpackningar och 
avfallsreducering, såsom att eliminera farliga kemikalier, giftiga ämnen, eller höga CO2-
utsläpp. (Hollos et al., 2012, s. 2980) Med hjälp av regressionsanalys och hypoteser drog 
författarna slutsatsen att hållbart leverantörssamarbete har en positiv inverkan på det 
köpande företagets prestanda med avseende på samtliga dimensioner av Triple Bottom 
Line, även om influensen på kostnadsminskning och inköpseffektivitet sker indirekt via de 
miljömässiga förbättringarna (Hollos et al., 2012, s. 2979). Leverantörssamarbete som 
ämnar uppnå förbättrade nivåer av hållbarhet i Supply Chain förbättrar sålunda hållbarheten 
i det köpande företaget. Enligt vår bedömning sätter denna analys eftertryck på den 
strategiska betydelsen av bra leverantörssamarbete för överlägsen prestanda vad gäller 
Triple Bottom Line.  

För att spåra efterlevnad och bekräfta att hela Supply Chain verkligen är i linje med – och 
engagerad i – Triple Bottom Line, är följaktligen återkoppling och regelbunden 
kommunikation med leverantörerna av vikt (Hollos et al., 2012, s. 2982). Detta är i 
överensstämmelse med Klassen & Vachon (2003) som baserat på ett urval av 210 
kanadensiska fabriker från olika industrier undersökte förhållandet mellan samarbets- och 
utvärderingsaktiviteter i Supply Chain och dels nivån på miljöinvesteringar, dels 
fördelningen av denna investering mellan former av miljöteknik (Klassen & Vachon, 2003, 
s. 341, 349). Till skillnad från Hollos et al. (2012) undersöks kopplingarna till 
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leverantörerna och kunder för ett bredare perspektiv på Supply Chain, men studien 
innefattar inte den sociala dimensionen av Triple Bottom Line. Klassen & Vachons (2003, 
s. 348) resultat kastar ljus på det faktum att samarbetsaktiviteter som initieras av det 
köpande företaget är signifikativt associerade med resursallokering till 
föroreningsförebyggande åtgärder hos leverantören i tidigare led. D.v.s., desto mer ett 
företag samarbetar med leverantörerna för att uppnå varaktiga förbättringar av 
miljöprestanda, desto mer investerar leverantören i miljöprogram (även om det är svårt att 
fastställa kausalitet).   

Det teoretiska bidraget från Pagell et al (2009), Hollos et al. (2012) och Klassen och 
Vachon (2003) är anmärkningsvärt eftersom det enligt vår värdering stödjer påståendet att 
ett företag endast är så hållbart som deras leverantörsbas är. De indikerar att det är ett 
imperativ för SSCM att integrera hållbarhet i den strategiska inköpsfunktionen för att 
säkerställa leverantörskontinuitet och gemensamt arbeta för bättre praktiker beträffande 
social och miljömässig prestanda. Genom att därtill följa och utvärdera leverantörernas 
ansträngningar samt resultat på de mindre kvantifierbara dimensionerna av Triple Bottom 
Line, skapas förutsättningar för en hållbar Supply Chain. Studiernas empiri är emellertid 
inte hämtad från en kontext som ligger i linje med vår studie. Ofta handlar de om 
industriella fokalfirmor som inte är verksamma i Sverige. Vårt bedömande säger emellertid 
att det identifierade SSCM-kongruenta beslutsfattandet inom inköps- och 
leverantörshantering går att tillämpa allmänt på svenska e-livsmedelsaktörer. Transparens, 
leverantörskontinuitet, leverantörssamarbete och utvärdering för efterlevnad av Triple 
Bottom Line är alla generaliserbara aktiviteter, med premissen att arbetet anpassas till de 
särskilda hållbarhetsöverväganden som är relevanta för den specifika föreliggande 
industrin. 

3.3.5 LOKALT INKÖP OCH INFLYTANDE 
Ytterligare en social ansvarsfråga för e-livsmedelsaktörerna är lokalt inköp, en aktivitet 
vilken Pagell & Wu (2009, s. 46) identifierade som sammanfallande med Triple Bottom 
Line och SSCM då det utöver att minska de föroreningar som orsakas av kemiska 
insatsmedel, bidrar till reduceringen av miljöföroreningar och avfall relaterat till transport. 
Jones et al. (2005, s. 212) presenterade att livsmedelsaktörer i Storbritannien uppvisat ett 
ökat engagemang för att köpa och lagra lokalt producerade livsmedel och därmed stödja 
lokala producenter, stimulera den regionala ekonomin och bidra till landsbygdens 
hållbarhet. Detta är i enlighet med Walker & Preuss (2008) studie vilken genom fallstudier 
av 16 kommuner i Storbritannien visar att inköp från lokala leverantörer kan förbättra den 
lokala ekonomiska situationen, vilket indirekt ger fördelar i form av välbefinnande och 
hälsa i lokalbefolkningen (Walker & Preuss, 2008, s. 1603, 1607). Vid sidan av detta, 
understödjer lokala inköp även den ekologiska dimensionen av hållbarhet då lokala 



 

 

29 

småskaliga leverantörer tenderar att vara mer miljövänliga och tillhandahålla ekologiska 
livsmedel (Walker & Preuss, 2008, s. 1607). 

Wagner et al. (2005, s. 724) genomförde en utforskande studie inom livsmedelsindustrin i 
Storbritannien för att se hur detaljhandlare hanterar inköp och leverantörsrelationer med 
lokala företag. De utför semi-strukturerade intervjuer på små och mellanstora leverantörer 
(i storleken 50-100 anställda) för att utforska omfattningen av initiativ för att inköpa lokalt 
och att stödja lokala producenter (Wagner et al., 2005, s.724, 729). Studiens resultat belyser 
att detaljhandlarna i Storbritannien betonar vikten av lokala leverantörsrelationer och lokal 
leverantörsutveckling, men att detaljhandlarna innehar makt som de använder för att 
upprätthålla ett fast grepp om produktpriserna (Wagner et al., 2005, s. 728). Detta medför 
en ond cirkel av ogynnsamt och motsägelsefullt beteende där leverantörerna pressas 
(Wagner et al., 2005, s. 728). Studien åskådliggör det maktförhållande som råder mellan 
detaljhandlarna och de lokala leverantörerna. Enligt vår bedömning visar studien av 
Wagner et al. (2005) att denna makt inte förefaller sig användas för att arbeta för kedjans 
gemensamma välfärd, utan snarare för de ekonomiska incitamenten, nämligen att pressa 
priser. Makt och inflytande är enligt vår värdering viktigt för SSCM som koncept. Att 
kunna hantera materialflöden samt samarbete mellan aktörer i Supply Chain – från ax till 
limpa – på ett sätt som tar hänsyn till målsättningar från alla tre dimensioner av Triple 
Bottom Line, förutsätter att någon har inflytande att påverka processen. Stora 
detaljhandlare har stor möjlighet att inducera hållbarhetsarbete i sin Supply Chain, p.g.a. 
deras höga grad av makt (Wiese et al., 2011, s. 319). 

För vår studie är det sålunda viktigt att undersöka hur aktörerna arbetar med lokala inköp 
och de hållbarhetsmässiga incitamenten det ger upphov till. Vidare är det enligt vår 
bedömning av vikt att fästa avseende vid e-livsmedelsaktörernas inflytande över Supply 
Chain. Gällande relationen mellan svenska e-livsmedelsaktörer och små lokala jordbruk 
ligger ansvaret hos e-livsmedelsaktörerna. Det är likväl centralt att uppmärksamma den 
tänkbara konträra omständigheten, d.v.s. att detaljhandelsföretagen saknar möjlighet att 
påverka leverantörerna. E-handeln av livsmedel befinner sig i en begynnande tillväxt i 
Sverige och en del av aktörerna är fortfarande små. Följaktligen kan de sakna möjlighet att 
inverka på förloppet. Vi har nu redogjort för teoribildningen gällande SSCM-arbete med 
leverantörerna i tidigare led. Vidare kommer vi i efterföljande delkapitel gå in mer 
djupgående på e-livsmedelshandelns särskilda utmaningar beträffande orderuppfyllnad till 
konsumenterna i senare led – och hur de kan resultera i miljömässiga och sociala 
avvägningar.  

3.4 DISTRIBUTION TILL KUND 
Målet med detta arbete är att ge en fördjupad förståelse över hur e-livsmedelsaktörer, d.v.s. 
livsmedelsaktörer som har en affärsmodell vilken inkluderar/bygger på e-handel som 
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försäljningskanal, arbetar med frågor rörande social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet 
i deras Supply Chain. SSCM gäller de specifika ledande åtgärder som vidtas för att hantera 
flöden från leverantörer i tidigare led, interna operationer och distribution till konsumenter i 
senare led i syfte att simultant uppnå ekonomiska, miljömässiga och sociala resultat (jfr 
Pagell & Wu, 2009, s. 38; Seuring & Muller, 2008, s. 1700; Walker & Jones, 2012, s.15). I 
tidigare avsnitt har vi konstruerat en teoretisk referensram huvudsakligen beträffande inköp 
och leverantörssamarbete och den praxis som leder till att inducera miljömässig och social 
hållbarhet uppströms i Supply Chain. I enlighet med vårt mål, är det likaledes av vikt att 
skapa förståelse för hur livsmedelsaktörerna hanterar Triple Bottom Line i distributionen 
till konsument via deras e-handelskanal. Den kvarvarande delen av den teoretiska 
konstruktionen fokuserar på frågor anslutna till hur livsmedelsaktörer med internet-
baserade affärsmodeller överväger hållbarhet i det sista ledet i sin Supply Chain, d.v.s. 
distribution till konsument. Vi går följaktligen vidare med distributionen till konsument, där 
vi inleder med att uppmärksamma e-handeln och den strukturella logistikomvandling den 
har till följd.  

3.4.1 E-HANDEL OCH STRUKTURELL LOGISTIKOMVANDLING 
E-handel är en ny viktig kanal för orderuppfyllnad genom vilken företag marknadsför och 
säljer sina produkter (Enders & Tawfik, 2009, s. 1; Matthews et al., 2001, s. 6). I kontexten 
av Supply Chain, vilken är ryggraden av hela varuflödet mellan försörjning, tillverkning, 

distribution och konsumtion utgör således e-handel endast en perifer del i det senare ledet 
mot konsumenterna – i form av en plattform för informationsutbyte och 
marknadstransaktioner. Likväl kan en implementering av elektronisk handel innebära en 
primär förändring av logistik och Supply Chain, närmare bestämt att antalet mellanhänder 

FIGUR 4 STRUKTURELL FÖRÄNDRING AV LIVSMEDELSHANDEL. ANPASSAD FRÅN YRJÖLA (2001, S.749). 
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och aktörer i Supply Chain minskar (Hesse, 2002, s. 214). Tack vare internet, som 
potentiellt ansluter alla i ett gemensamt transaktionssystem som verkar i realtid, kan företag 
nämligen bygga om sina Supply Chains till att kringgå delar av den nuvarande strukturen, 
t.ex. hyllorna i snabbköpet (Yrjöla, 2001, s. 747). Figur 4 visar, enligt en generisk serie från 
leverantör till konsument, de strukturella förändringar som nätbaserat livsmedel för med sig 
i jämförelse med den konventionella försäljningskanalen. 

Denna nya logistiska struktur är bevekelsegrunden till att e-livsmedelsaktörernas 
hållbarhetsarbete i Supply Chain är särskilt intressant att skapa förståelse för. I skenet av 
den initierade och pågående normaliseringen och utvecklingen av e-livsmedelshandel ligger 
det i allas intresse att den inte medför någon ytterligare nettoskada på miljömässiga och 
sociala system. För närvarande är e-handeln småskalig i Sverige. Eftersom det pågår en 
omvandling av handelsmönster, är frågan likväl, hur hållbart är detta byte? Ur vårt 
perspektiv blir det sålunda viktigt att komma underfund med hur aktörerna anstränger sig 
för att reducera samhälls- och miljöskadliga externaliteter som skiftet kan ge upphov till. 
Innan vi går djupare in på dessa överväganden är det således centralt att redogöra för de 
ofta förekommande e-handelsmodellerna för att skapa en bättre förståelse över hur den 
logistiska strukturen förändras med e-handeln. 

3.4.2 DE VANLIGASTE DISTRIBUTIONSLÖSNINGARNA FÖR E-HANDEL AV 

LIVSMEDEL 
I den konventionella livsmedelshandeln levereras varorna till butik där kunden plockar 
objekten och tar med dem hem (Edwards et al., 2010, s. 105; Williams & Tagami, 2003, s. 
100). För e-livsmedelsaktörer varierar emellertid genomförandet av orderuppfyllnad, där de 
olika modellerna för att leverera varorna är: hemleverans, vilket genomförs antingen genom 
plockning och distribution från befintliga butiker eller genom distribution från ett dedikerat 
plocklager; samt “click and collect”, vilket är en modell där konsumenten beställer varorna 
på nätet från hemmet och sedan kör till affären för att hämta dem (Edwards et al., 2010, s. 
105; Fernie et al., 2010, s. 904, 909). Två vanliga klassificeringar av e-livsmedelsaktörers 
är (1) dels de som endast har internet som försäljningskanal, en s.k. “pure-player”, (2) dels 
de som förlängt sin traditionella butikshandel med e-handel, en s.k. “bricks-and-clicks”-
aktör (Fernie et al., 2010, s. 904; Vanelslander, 2013, s. 244-246). Vidare följer en 
genomgång av dessa två grupper och deras ifrågakommande Supply Chains. 

3.4.2.1 HEMLEVERANS FRÅN PLOCKLAGER/DISTRIBUTIONSCENTRAL 
E-livsmedelsaktörer som inte har en etablerad kedja av butiker, utan i stället verkställer 
orderuppfyllnad genom hemleverans direkt från ett dedikerat plocklager eller 
distributionscenter kallas i litteraturen för ”pure-players” (jfr Enders & Tawfik, 2009, s. 2; 
Kämäräinen & Punakivi, 2002, s. 290; Lunce et al., 2006, s. 1345), vilket fritt kan 
översättas till äkta aktörer. Dessa organisationer är äkta i bemärkelsen att de endast 
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bedriver sin verksamhet online via internet (Vanelslander et al., 2013, s. 244). Figur 5 
illustrerar hur Supply Chain för en typisk äkta aktör är uppbyggd.  

 

FIGUR 5 SUPPLY CHAIN FÖR EN ÄKTA AKTÖR MED HEMLEVERANS. ANPASSAD FRÅN VANELSLANDER (2013, S. 
245). 

På grund av höga rörliga kostnader för hemleverans och plockning har många e-
livsmedelsaktörer med en affärsmodell vilken endast inkluderar internet som 
försäljningskanal historiskt sett upplevt en oförmåga att tillhandahålla en kostnadseffektiv 
orderuppfyllelse (Ring & Tigert, 2001, s. 267-268). Brist på tillräcklig konsumentdensitet, 
d.v.s. geografisk täthet mellan leveranserna, anses vara en av de främsta anledningarna till 
svårigheterna att uppnå ekonomiskt hållbara hemleveranser (Kämäräinen & Punakivi, 
2002, s. 291; Vanelslander et al., 2013, s. 245). Lunce et al. (2006) genomförde en 
komparativ fallstudie av två äkta aktörer, en framgångsrik och en misslyckad, för att 
identifiera de kritiska framgångsfaktorer som bidrog till deras olika prestationer. Studien 
jämförde aktörernas operationer och aktiviteter, varvid slutsatsen drogs att en av aktörerna 
gick i konkurs av bl.a. just dålig kundtäthet, dyra investeringskostnader i 
distributionscentraler samt p.g.a. problematiken att förstå kundbehovet (Lunce et al., 2006, 
s. 1355). Eftersom Sverige idag inte är särskilt tätbefolkat är det enligt vår bedömning 
således troligt att detta alternativ kan medföra svårigheter med att nå break even, 
åtminstone med ett stort täckningsområde. Johnsson et al. (1999, citerad i Kämäräinen & 
Punakivi, 2002, s. 294) fann att Matomera, en e-livsmedelsaktör som var verksam i 
Sverige, inte kunde nå lönsamhet till följd av ett för stort serviceområde. 

3.4.2.2 TRADITIONELLA BUTIKER FÖRLÄNGER MED E-HANDEL 
E-livsmedelsaktörer som bedriver försäljning via såväl butik som via internetkanalen, d.v.s. 
valt att komplettera deras befintliga butiker med försäljning via internet, benämns ofta i 
litteraturen som ”bricks-and-clicks”-aktörer (jfr Fernie et al., 2010, s. 904; Kämäräinen & 
Punakivi, 2002, s. 293).  

 
FIGUR 6 SUPPLY CHAIN FÖR EN BRICKS & CLICKS-AKTÖR MED BUTIKSBASERAD HEMLEVERANS. EGEN 
SAMMANFATTNING 
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Supply Chain för en typisk e-livsmedelsaktör med hemleverans från befintliga butiker är 
uppbyggd enligt figur 6 ovan.  

Fördelarna denna modell har gentemot orderuppfyllelse via plocklager inkluderar att den 
möjliggör för aktörerna att dra nytta av sina befintliga distributionsnätverk, att e-
livsmedelsaktörerna undslipper investeringar i nya logistikanläggningar såsom 
distributionscentraler samt att butiksbaserad orderuppfyllelse innebär att plockningen sker 
nära konsumenterna, vilket därmed förkortar hemleveranserna (Fernie et al., 2010, s. 904; 
Vanelslander et al., 2013, s. 246). I förhållande till modellen med dedikerade 
distributionscentraler når den butiksbaserade uppfyllelsemodellen break even snabbare, 
men är tillika mindre lönsam bortom denna punkt. Detta eftersom distributionscentraler 
kräver stor initial investering men är operativt effektivare, vilket medför lägre rörliga 
kostnader (Hackney et al., 2006, s. 359). Det oaktat, kan integrationen av konventionell 
handel och e-handel i befintliga butiker försämra servicen för båda kanalerna, vilket leds i 
bevis av Enders & Tawfiks (2009) fallstudie på Tesco i Storbritannien. Studien visar att 
Tesco, som använder en butiksbaserad orderuppfyllelse för e-handel, upplevde konflikter 
mellan konventionell handel och e-handel i form av trängsel och brist på varor i lager allt 
eftersom volymen av online-försäljning intensifierades (Enders & Tawfik, 2009, s. 8). 
Tvivel har för den skull uttryckts över den långsiktiga hållbarheten i butiksbaserad 
uppfyllelse (Fernie et al., 2010, s. 905).  

3.4.3 PROBLEMET MED ”THE LAST MILE”  
The last mile eller ”den sista kilometern”, d.v.s. hemleveransen till konsument, är en av de 
största logistiska utmaningarna för e-handelsföretag i allmänhet – och för e-
livsmedelsföretag i synnerhet – när det gäller att balansera lönsamhet med servicenivå 
(Punakivi et al., 2001, s. 427). Detta eftersom distributionskostnaderna är höga p.g.a. 
skrymmande volymer som ska förvaras i olika temperaturer och den lättfördärvliga naturen 
av många färskvaror (Enders & Tawfik, 2009, s. 1-2). En enkätstudie över de preferenser 
konsumenter som handlar via nätet har med avseende på hemleverans visar dessutom 
empiriskt att de har höga logistiska förväntningar, med krav på snabb och pålitlig leverans 
vid lämpliga tider (Xu et al., 2008, s. 35). Utifrån de båda distributionsmodeller vi redogjort 
för ovan, har olika typer av leveranslösningar tagits fram för att tackla de olika utmaningar 
som uppstår när företagen ska leverera ut till kund. Dessa lösningar omfattar: hemleverans 
med kundnärvaro, där e-livsmedelsaktören eller en tredje part levererar ordern till en viss 
plats där kunden tar emot leveransen; samt hemleverans utan närvaro, där kunden är 
oberoende av tidtabeller för leverans och e-livsmedelsaktören kan göra leveranser till en 
mottagningslåda eller ett mottagningsskåp (Kämäräinen & Punakivi, 2002, s. 289).  

Enligt forskningen är den operativa kostnadsnivån för hemleverans med obemannad 
mottagning betydligt lägre jämfört med modellen med leveransnärvaro (Punakivi & 
Tanskanen, 2002; Punakivi et al., 2001; Punakivi & Saranen, 2001). Punakivi & Tanskanen 
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(2002) beräknade kostnaden för den sista kilometern genom en simuleringsmodell med 
1450 adresser inom ett fördefinierat område i Helsingfors (Punakivi & Tanskanen, 2002, s. 
500-501). I analysen modellerades fem olika hemleveranskoncept vilka varierade med 
avseende på tidsfönster och leveranslösningar (Punakivi & Tanskanen, 2002, s. 501). 
Utifrån simuleringen drogs slutsatsen att den operativa effektiviteten med en 
leveransmodell baserad på en delad mottagningslåda är approximativt tre gånger högre än 
hemleveranser baserat på kundnärvaro med två timmars tidsfönster. Detta medför, i sig, att 
kostnadsbesparingarna inringas till uppemot 55-66 % (Punakivi & Tanskanen, 2002, s. 
503). Detta resultat är i linje med Punakivi & Saranen (2001) som med en liknande 
simulering kunde klarlägga att kostnaden för ett bemannat stopp är mer än 2,5 gånger högre 
än kostnaden för ett obemannat stopp (Punakivi & Saranen, 2001, s. 163).  

För e-livsmedelsaktörer är kostnadseffektiv logistik en nödvändighet för lönsamhet, vilket 
speglas av det faktum att majoriteten av studier med ett perspektiv på e-livsmedelsaktörer 
har ett fokus på kostnadsstruktur och begränsningar av affärsmodeller (jfr Punakivi & 
Tanskanen, 2002; Punakivi & Saranen, 2001). För vår studie är detta enligt vår värdering 
av vikt då det belyser problematiken att skapa hållbara e-handelsmodeller. Triple Bottom 
Line bygger nämligen på devisen att den ekonomiska aktiviteten också ska vara långsiktigt 
lönsam. Det finns en risk att ansträngningar för att avhjälpa sociala och miljömässiga 
skador i distributionen kan försättas i utkanten av företagets fokus då lönsamhet är 
huvudsakligt mål. Vi drar således slutsatsen att det är viktigt att utforska hur e-
livsmedelsaktörer hanterar dessa avvägningar mellan den ekonomiska, sociala och 
miljömässiga dimensionen samt vart prioriteringen ligger i såväl valet av e-handelsmodell 
som i det framtida utvecklingsarbetet. 

Sammanfattningsvis har vi sett olika modeller för e-livsmedelshandel, vilka skiljer sig från 
den konventionella handeln. Detta medför en logistisk strukturförändring med ett 
distributionssystem som verkar annorlunda än – och parallellt med – den traditionella 
butikshandeln. Vi går nu vidare med att redogöra för de hållbarhetsmässiga konsekvenserna 
e-handel för med sig.  

3.4.4 E-HANDEL OCH HÅLLBAR UTVECKLING 
Den tilltagande implementeringen av e-handel som en extra försäljningskanal väntas, som 
ovannämnt, medföra förändringar i den traditionella infrastrukturen av logistiksystem, 
transportsystem och lagersystem. Det främsta syftet med följande del att är organisera en 
bild över de hållbarhetsmässiga konsekvenser dessa förändringar kommer att innebära.  

3.4.4.1 MILJÖMÄSSIGA KONSEKVENSER 
Fichter (2003, s. 27) klassificerar e-handelns miljömässiga effekter som (1) primära 
effekter, vilka rör uppbyggnad av IT-infrastruktur som använder energi och farliga ämnen; 
(2) sekundära effekter, d.v.s. de effekter som härrör från det faktum att e-handel 
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transformerar ekonomiska processer, med förändrad lagerhållning, paketering samt 
transport och sålunda förändringar i trafik, energi- och materialkonsumtion samt 
landanvändning som resultat; samt (3) tertiära effekter, vilka omfattar förändringar i 
konsumtionsmönster som i sin tur påverkar miljön. Vi behandlar endast de sekundära 
effekterna av e-handel då dessa involverar påverkan på Supply Chains och logistiska 
system. Litteraturen kring detta område har länge varit fylld av främst anekdotiska 
påståenden, med begränsat stöd av empirisk förankring (Sui & Rejeski, 2002, s. 156). I 
dagsläget, har olika forskare studerat e-handelns miljömässiga påverkan i olika branscher. 
Tabell 3 visar studier som presenterat empiriska resultat för miljöbedömning. I följande 
stycke diskuteras dessa studier. 

Studier Verktyg Avgränsning Avser Antaganden 

Siikavirta 
et al. 
(2003) 

Växthusgaser Livsmedelssektor 
– B2C 
hemleverans 

Olika modeller 
för hemleverans 
i Helsingfors 

Fordonsflotta, 
bilanvändning & rutter 

Matthews 
et al. 
(2001) 

Livscykelanalys Boksektor – B2C Olika 
leveranssystem i 
USA 

Avstånd, typ av fordon, 
kundallokering och 
returhastighet av böcker 

Edwards et 
al. (2010) 

Koldioxidutsläpp Böcker, kläder & 
CD:s – B2C 
hemleverans 

Online- kontra 
konventionell 
handel i 
Storbritannien 

Distans, leveranser per 
rutt, returer, 
konsumentens resa & 
köpbeteende, etc. 

Sivaraman 
et al. 
(2007) 

Livscykelanalys DVD-handel – 
B2C 

Online- kontra 
konventionell 
handel i 
Michigan, USA 

Antal DVD:s som hyrs 
samt frekvens. Längd, 
effekt, tillverkning samt 
material på DVD, etc. 

Williams 
& Tagami 
(2003) 

Energianvändning Boksektor – B2C 

 

 

Online- kontra 
konventionell 
handel i hela 
Japan 

Bränslekonsumtion, 
bilanvändning, 
distribution av 
bokaffärer, antal 
böcker, leveranser, 
paketering, etc. 

 

TABELL 3 SAMMAMFATTNING AV STUDIER OM MILJÖMÄSSIGA KONSEKVENSER AV E-HANDEL 

Matthews et al. (2001) undersökte bokhandeln i USA med en fallstudie, där syftet var att 
göra en livscykelbedömning av olika logistiksystems miljö- och konstadseffekter, samt att 
därigenom åskådliggöra e-handelns miljömässiga nettoeffekter (Matthews et al., 2001, s. 
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6). Författarna har studerat bokhandelns livscykel för både traditionell detaljhandel samt e-
handel från bokförlaget till konsumentens hem, där avseende har fästs vid 
energiförbrukning, gasutsläpp, transport, förpackning, produktion, bränsleförbrukning, etc. 
(Matthews et al., 2001, s. 6, 9-12). Resultatet från deras huvudsakliga fallanalys visade att 
bokförsäljning via e-handel har såväl kostnads- som miljöfördelar (Matthews et al., 2001, s. 
12). Icke desto mindre, fann författarna att deras resultat till stor del var influerat av 
definierade avgränsningar i deras analytiska angreppsätt samt av gjorda antaganden rörande 
leveransavstånd, returnerade böcker och kundallokering (Matthews et al., 2001, s. 12). 
Förändringar av dessa kritiska parametrar kan ge som resultat att e-handel är mer kostsamt 
än det traditionella systemet (Matthews et al., 2001, s. 12). Sivaraman et al. (2007) har även 
utfört en livscykelsbedömningsstudie, fast med fokus på DVD-uthyrning i Michigan, USA 
(Sivaraman et al., 2007, s. 79). De studerade livscykelstadierna av denna produkt fr.o.m. 
materialutvinning till distribution samt användning för att sedan väga de olika 
försäljningskanalerna mot varandra med avseende på energikonsumtion och 
miljökonsekvenser (Sivaraman et al., 2007, s. 79). I enlighet med Matthews et al. (2001) 
presenterar Sivaraman et al. (2007, s. 89) ett resultat som indikerar att e-handeln är det 
alternativ som – oavsett transportsätt – utgör ett effektivare distributionsnätverk som, 
därmed, kan associeras med mindre koldioxidutsläpp och energiförbrukning. Studien visar 
emellertid att distinktionen kanalerna emellan huvudsakligen beror på skillnader i 
paketering, snarare än på distributionen till kund (Sivaraman et al., 2007, s. 89). 

Boksektorn utforskades även i en annan komparativ studie mellan e-handel och 
konventionell handel, närmare bestämt den av Williams & Tagami (2003), vilka studerade 
energiförbrukningen av bokförsäljning via e-handel och vanlig detaljhandel i Japan 
(Williams & Tagami, 2003, s. 101). Studien hävdar att e-handel förbrukar mer energi än 
konventionell handel i tätorter, p.g.a. ytterligare paketering (Williams & Tagami, 2003, s. 
110). De två alternativen är emellertid jämförbara i förorter och på landsbygden, vilket 
förklaras av att den relativa effektiviteten av budfirmor kontra persontransport balanserar ut 
effekterna av den extra paketeringen (Williams & Tagami, 2003, s. 110). Det faktum att 
persontransporter ofta används för flertalet ändamål på samma rutt, var en förklarande 
variabel till varför e-handel inte visade sig vara mer energieffektivt. I analogi med det, 
bestämdes e-handel som det bättre alternativet om konsumenterna tar bilresor med endast 
ett syfte, d.v.s. att handla en bok, i det traditionella handelssystemet (Williams & Tagami, 
2003, s. 99, 104).  

Dessa tre studier är alla utförda inom inramningar vilka skiljer sig från vår studie, både vad 
gäller bransch och geografi. Då e-handelns strukturella påverkan på logistik och 
distribution, vilken gör sig gällande i t.ex. möjligheten att kringgå butik och leverera direkt 
till konsument, enligt vår bedömning kan tillämpas allmänt på de flesta produkter och 
territorium är studierna likväl av intresse att redogöra för. Beträffande 
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livsmedelsförsäljning via internet, har Siikavirta et al. (2003) studerat e-handelns potential 
att minska växthusgasutsläpp i Finland. Med en fallstudie över olika modeller för 
hemleverans, d.v.s. antingen leverans med kundnärvaro eller leverans utan kundnärvaro 
med varierande leveransfönster, kvantifierar Siikavirta et al. (2003, s. 88-90) modellernas 
respektive växthusgasutsläpp jämfört med den situation där medlemmar i hushållet kör till 
affären själva. Författarna använde data över konsumtionskvantitet och hemadress för 1450 
stamkunder hos ett stort livsmedelsföretag och utförde sedan simulationer, utifrån vilka de 
drog slutsatsen att samtliga servicekoncept för hemleverans är miljövänligare än dagens 
situation där konsumenterna besöker butiken med sina egna bilar (Siikavirta, 2003, s. 90, 
94). Om e-handel implementeras som beståndsdel i livsmedelsaktörernas Supply Chains är 
det – beroende på vilken hemleveransmodell som omsätts i praktiken – teoretiskt möjligt att 
minska den erforderliga trafiken till den grad att växthusgasutsläppen som genereras av 
livsmedelshandeln reduceras med 18 – 87 % (Siikavirta, 2003, s. 94-95). 

Föreställningen att det finns miljömässiga besparingar att göra i den sista länken av Supply 
Chain genom e-handel där varorna levereras till hemmet stöds av Edwards et al. (2009). 
Med hjälp av sekundärdata från tidigare studier och nationella institut, beräknar författarna 
skillnader i koldioxidutsläpp med ett perspektiv på ”the last mile”, d.v.s. mellan såväl de 
resealternativ till butik kunden använder som mellan konventionell handel och hemleverans 
(Edwards et al., 2009, s. 105-106). Baserat på officiell statlig data och diskussioner med 
företagsledare konstruerades flera scenarion för hemleverans av små icke-livsmedel såsom 
böcker, cd-skivor, kläder, etc. Resultatet författarna presenterar belyser att: "[...] medan 
varken hemleverans eller konventionell shopping har en absolut CO2-fördel, genererar 
troligen hemleveranssystemet [i genomsnitt] mindre CO2 än den typiska shoppingresan" 
(Edwards et al., 2009, s. 103).  
 
Dessa studier (Edwards et al., 2009; Matthews et al., 2001; Siikavirta et al., 2003; 
Sivaraman et al., 2007; Williams & Tagami, 2003) presenterar konsekvenserna för 
miljödimensionen av Triple Bottom Line vilka e-handeln för med sig. E-handeln har länge 
setts som en del av lösningen för att minska handelns miljöpåverkan. Detta eftersom den 
potentiellt har till följd att vissa produkter digitaliseras, att behovet att resurs- och 
energikrävande butiker och lokaler minskas – vilket i sig leder till effektivare distribution, 
samt att miljöskadliga persontransporter till och från butik minskar (Siikavirta et al., 2003, 
s. 85; Sui & Rejeski, 2003, s. 156-157). Studiernas resultat är enligt vår bedömning i 
enlighet med detta, då konsensus är att e-handel associeras med mindre växthusgasutsläpp 
och resurskonsumtion. Likväl, betyder inte detta nödvändigtvis att e-handel och e-livsmedel 
är användbara verktyg för att reducera miljöpåverkan. Enligt vår värdering, är 
studieresultaten ofta en funktion av de antaganden som gjorts, vilka leder till varierande 
slutsatser. Det är följaktligen analysens definierade fokus som avgör huruvida e-handel är 
eller inte är det bästa alternativet. Dessutom är det svårt att fastställa huruvida ökad e-
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handel innebär att konsumenter gör sina inköp inom ett större geografiskt område som 
genererar nya transporter och ifall konsumenten nyttjar tiden som sparats till substituerande 
aktiviteter som föranleder mer utsläpp. För vårt syfte, d.v.s. att skapa förståelse för hur e-
livsmedelsaktörer hanterar frågor rörande SSCM, drar vi från studierna således slutsatsen 
att det är mindre angeläget att analysera huruvida aktörerna anger att de miljömässiga 
negativa effekterna av e-handel kan väga över de positiva effekterna eller tvärtom, utan 
snarare att det är av vikt att skapa insikt i hur de arbetar för att utveckla den sista länken i 
Supply Chain med miljövänliga systemkomponenter såsom elbilar, räls, förnyelsebar energi 
och minskad paketering. Med andra ord, är den viktigaste frågan ur ett miljöperspektiv idag 
inte om huruvida traditionell handel eller e-handel bör vara första valet, utan snarare om 
hur miljöprestandan kan förbättras i aktörernas Supply Chains. Ett byte till e-lastbilar 
kommer vara mer värdefullt än en eventuell substitution av trafik. Det är viktigt att 
livsmedelshandelns utveckling beträffande e-handel – och den strukturella förvandling i 
distribution och handelsmönster som den föranleder, i skenet av klimatförändringar och 
begränsade resurser, sker på ett miljövänligt sätt innan det blir för sent i framtiden att 
genomföra miljöåtgärder. Följaktligen är e-livsmedelsaktörernas ledande insatser för att 
eliminera miljöskadliga element i distributionen till kund från e-handelskanalen – oavsett 
modell – viktiga att förstå.  

3.5 AVSLUTANDE ANMÄRKNINGAR 
I vår ovanstående konstruerade teoretiska referensram har vi redogjort för litteratur och 
empiriskt förankrad teori beträffande SSCM samt för särskilda hållbarhetsprövningar för 
livsmedelsaktörer vilka har en affärsmodell som inkluderar eller är baserad på internet som 
försäljningskanal. Dessa teoretiska områden kommer användas som ett verktyg för vårt 
syfte, d.v.s. att skapa förståelse för hur e-livsmedelsaktörer i Sverige hanterar frågor 
rörande hållbar utveckling i sin Supply Chain. Vi ämnar väga vår teoretiska referensram 
mot våra empiriska resultat för att sedan bedöma på vilket sätt de sammanfaller och/eller 
skiljer sig från varandra. Härlett ur vår teoretiska konstruktion, har vi framställt en 
sammanfattande modell som konceptualiserar SSCM med visst avseende till e-
livsmedelsaktörers särskilda utmaningar. Modellen bygger på Triple Bottom Line och fyra 
hörnstenar som vi avgett omdöme om i referensramen – organisationskultur, hållbart inköp, 
drivkrafter och motiv samt hållbar distribution – och visas i figur 7 nedan. Denna modell 
kommer vi ta med oss vidare i de resterande delarna av arbetet, där den kommer utgöra en 
grund för insamling av empiri och vid analys av nämnd empiri.  
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 FIGUR 7 SAMMANFATTANDE TEORIMODELL 
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4. PRAKTISK METOD 
Detta kapitel avser redogöra för hur vi praktiskt gått tillväga i genomförandet av denna 
studie. Till att börja med, går vi igenom vår forskningsdesign samt urval av företag och 
respondenter. Därpå, tydliggör vi de etiska överväganden vi förhållit oss till vid 
intervjutillfällena. Vidare, kommer intervjuguidens design införas, följt av en beskrivning 
av intervjuförfarandet. Vi lyfter kritik mot vårt genomförande samt mot respondenterna 
kontinuerligt genom avsnittet. Slutligen kommer hanteringen av insamlad data – samt 
presentationen av den i efterföljande kapitel – kort diskuteras. 

 

4.1 FORSKNINGSDESIGN 
Vår studie har en frågeställning som lyder: ”Hur hanterar e-livsmedelsaktörer i Sverige de 
ekonomiska, sociala, och miljömässiga dimensionerna av Sustainable Supply Chain 
Management?”, vilken är en formulering i linje med syftet att ge en ”[…] fördjupad 
förståelse över hur e-livsmedelsaktörer arbetar med frågor rörande Sustainable Supply 
Chain Management”. Vi anser att en fallstudie, d.v.s. en studie som undersöker ett samtida 
fenomen på djupet och i sin verkliga kontext (Yin, 2003, s. 13), ger oss de bästa 
förutsättningarna för att uppfylla detta syfte.  Enligt Yin (2003, s. 6-13) är en fallstudie 
lämplig när: (1) studiens fokus är att besvara på frågorna ”hur?” eller ”varför?”; (2) 
respondenternas beteende inte kan manipuleras; eller (3) författarna vill täcka de 
kontextuella förutsättningarna eftersom de anses vara relevanta för det fenomen som 
studeras. Härlett från vårt ontologiska och epistemologiska ställningstagande (se avsnitt 
2.3), är vi intresserade av kontexten och individernas uppfattning om verkligheten, i vilken 
sociala aktörer ger mening åt de frågor som vi ämnar undersöka. Intervjuobjekten 
representerar olika aktörer som är verksamma med livsmedel via nätet och därmed anser vi 
att det är viktigt att inte bortse från kontexten eller den verklighet som e-
livsmedelsaktörerna svarar utifrån. En fallstudie är således lämplig eftersom den – genom 
att möjliggöra för uppgiftsinsamling från personer och organisationer med olika eller 
liknande syn på de frågor som vi undersöker – ger oss möjlighet att kasta ljus på flera 
perspektiv som är grundade i ett visst sammanhang (jfr Lewis, 2003, s. 52).  
 
Av den anledningen, med tillägg av det faktum att vi har en frågeställning som ämnar skapa 
förståelse över ett särskilt fenomen, var det naturligt att vårt val av forskningsdesign föll på 
en fallstudie. Enligt Merriam (1994, s. 43-44) ämnar en fallstudie inte att få fram en absolut 
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Metod	   Teori	  

Prak*sk	  
Metod	  

Empiri	  och	  
Analys	   Slutsats	   Sanningskri
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sanning, utan snarare att undanröja felaktiga slutsatser för att skapa tillförlitliga tolkningar. 
Resultaten måste därav ses för vad de är, d.v.s. representativa för specifika fall och inte en 
allmän sanning. För den skull, är det likväl viktigt att inte negligera det faktum att 
slutsatserna kan vara insiktsfulla för företag, samhällen och offentliga institutioner utanför 
vår studies omfattning.  

4.2 URVAL 
4.2.1 FALLFÖRETAG  
Vi använder ett icke-slumpmässigt urval, där vi ändamålsenligt väljer fall med egenskaper 
som gör det möjligt för oss att förstå grunddragen i e-livsmedelshandelns initiativ för 
SSCM. Med denna typ av urval utgår forskaren från sina egna bedömningar för att sedan 
välja ut vilka respondenter som ska ingå. Därmed blir generaliseringsbarheten grundad på 
forskarens bedömningar (Johansson Lindfors, 1993, s. 95). Enligt Flyvbjerg (2006, s. 229-
230) är ett slumpmässigt urval inte den lämpligaste strategin om målet är att uppnå största 
möjliga mängd information om ett givet fenomen, utan istället är det tillbörligt att använda 
ett informationsorienterat urval där fall väljs på basis av förväntningar om 
informationsinnehåll, d.v.s. att ”[…] välja ut några få fall som valts för deras validitet”. I 
enlighet med det, har vi bedömt det som nödvändigt att göra ett urval som strategiskt tjänar 
vår studies syfte. Bryman (2008, s. 434) konstaterar att ett icke-slumpmässigt urval innebär 
att man har en överenstämmelse mellan forskningsfråga och urval, vilket innebär att 
forskaren intervjuar personer som är relevanta för problemformuleringen. Följaktligen, har 
vi valt våra företag på ett ändamålsenligt sätt, eftersom vi tror att de är representativa och 
relevanta för de frågor vilka vi ämnar tolka.  

Vi kommer undersöka hur svenska e-livsmedelsaktörer hanterar frågor rörande SSCM. Vi 
hade för avsikt att fallföretagen skulle vara etablerade företag med en jämförelsevis 
betydande omslutning och verkningskrets. Det är nämligen stora detaljhandlare som har en 
dominerande roll i att underlätta mer hållbara produktions- och leveransmönster, eftersom 
de har störst påverkan på miljön, på ekonomin och på samhället (Jones et al., 2005, s. 209). 
Därtill, underlättas möjligheten att genomföra intervjuer och att tillgå information. För att 
ett företag skulle vara representativt i vår studie krävdes det sålunda att företaget: (1) är 
starkt förankrat och verksamt i Sverige; (2) dels är huvudsakligen verksamt med 
livsmedelsförsäljning till konsument; (3) dels har en affärsmodell som antingen endast har 
internet som försäljningskanal eller som har förlängt sin traditionella butikshandel med e-
handel; (4) samt att företaget är en etablerad och relativt stor aktör i dagligvarubranschen.  

Med dessa förutsättningar och urvalskriterier i åtanke, identifierade vi 4 stycken företag 
vilka kvalificerade sig att delta i studien. Att använda sig av ett enda fall kan betraktas som 
alltför begränsat för att framställa tillförlitlig förståelse för specifikt fenomen. Med 4 
fallföretag undkommer vi den problematiken, samtidigt som vi – även om vi målsenligt valt 
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ett urval som tillåter oss att tolka svar rörande vår specifika frågeställning – får ett mer 
varierande urval från vår avgränsade population, vilket gör det möjligt för oss att ta in 
många olika sorters input. 

4.2.2 RESPONDENTER 
Vid kvalitativa undersökningar är det viktigt för datainsamlingen att de utvalda 
respondenterna besitter kunskap om de frågor som undersöks (Holme & Solvang, 1997, s. 
104). Då vår studie avser ge en förståelse för hur svenska e-livsmedelsaktörer hanterar 
frågor rörande SSCM, erfordrades respondenter som kan ge riklig och tillförlitlig 
information kring de specifika strategiska och operativa initiativen som är del av SSCM. 
SSCM har vi tidigare definierat som ”[…] en hantering av material-, informations- och 
kapitalflöden samt samarbete mellan aktörer i Supply Chain som tar hänsyn till 
målsättningar från alla tre dimensioner av hållbar utveckling, d.v.s., ekonomisk, 
miljömässig och social” (jfr Seuring & Müller, 2008, s. 1700). Enklare uttryckt, handlar det 
om att integrera Triple Bottom Line i sina inköps- och leveransprocesser (Walker & Jones, 
2012, s. 15). För att respondenterna skulle vara representativa för vår problemformulering, 
d.v.s. vara förtrogna med företagens förfaranden för SSCM, krävdes det således enligt vår 
bedömning att de dels (1) har en roll kopplat till processer inom antingen inköp, logistik, 
CSR eller hållbarhet, dels (2) har en ansvarsposition med strategiskt perspektiv.  

Utifrån de fyra företagen som giltigförklarades, fick vi respons från tre företag från vilka 9 
respondenter vilka uppfyllde våra urvalskriterier deltog i vår studie. Deltagarna inkluderade 
två chefer för logistik, tre inköpsspecialister och tre chefer för hållbarhet samt en 
handelsansvarig. Dessa intervjuobjekt uppfyllde båda respondenturvalskriterierna som vi 
definierade. De har således samtliga en beslutsfattande roll kopplat till antingen inköp, 
logistik eller ansvarsfrågor, vilket innebär att de är grundligt insatta i företagens 
hållbarhetsansträngningar i Supply Chain-kontext. Intervjuobjekten är följaktligen 
kvalificerade till att delta i vår undersökning och den information som de delger kan även 
sägas vara tillförlitlig.  

De tre företagen har samtliga en stor verkningskrets med e-handel. Ett av företagen är en 
pure-player och de två andra är bricks-and-clicks-aktörer som valt att förlänga sin 
traditionella butikshandel med e-handel. Bland de företag som uppfyllde kriterierna till att 
få bidra till vår datainsamling, var det många respondenter som inte svarade på 
intervjuförfrågningarna. Ett företag avstod helt och hållet och vi upplevde även, å andra 
sidan, inledningsvis svårigheter med att erhålla respons från adekvata personer i resterande 
företag. En av anledningarna till detta, såväl enligt oss som enligt aktörernas egna utsago, 
är att de är föremål för många intervjuförfrågningar under våren och att de för den skull inte 
har tid eller möjlighet att ställa upp på alla – oavsett önskan. På ett av fallföretagen är e-
handeln ett nyinitierat projekt med hög arbetsbelastning, vilket i viss grad hämmat deras 
förmåga att anförtro oss de data vi anhållit om.  
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När ytterligare information inte längre utmynnar i ny kunskap som avviker från ett 
uppfattat svarsmönster, har empirisk mättnad uppnåtts (Ahrne & Svensson, 2011, s. 44). Av 
den orsaken att informanterna gav riklig, välunderrättad och småningom kongruent empiri, 
upplevde vi ett svarsmönster i fallföretag 1 och fallföretag 2 efter fyra intervjuer på vardera 
företag. Detta medförde att vi inte fann det nödvändigt att genomföra fler intervjuer. Det 
faktum att respondenterna svarade å företagens vägnar underlättade strävan efter mättnad. 
Hade studien berört individnivå hade urvalet sannolikt inte varit tillfredsställande. Att 
uppnå empirisk mättnad har således väglett antalet respondenter för vår datainsamling. 
Under de senare intervjuerna var resonemangen kring SSCM enligt vår bedömning 
igenkännbara. Det är likväl rimligt att anta att olika perspektiv på hållbarhet i Supply Chain 
har insamlats, eftersom respondenterna har en god variation av ansvarsområde och 
egenskaper.  

Ett av företagen i vår studie representeras endast av en respondent, vilket medför att de data 
vi erhållit från det företaget inte kan valideras i lika stor utsträckning som de andra genom 
bl.a. urskiljbara svarsmönster respondenterna emellan. Då vår studie ämnar skapa förståelse 
för hur e-livsmedelsaktörer i Sverige hanterar frågor rörande SSCM, bedömde vi likväl att 
det företaget skulle innefattas i vår empiri. Skälet till detta är att respondenten, p.g.a. 
ansvarsposition och kunnighet, bedömdes vara förtroendeingivande och vederhäftig. Därtill 
var detta företag en pure-player, vilket – även om det inte var ett urvalskriterium att 
inkludera båda e-handelsaffärsmodellerna – innebär att våra resultat kommer att vara 
representativa för både pure-players och bricks-and-clicks-aktörer. Vi medger likväl att 
detta företag hade kunnat exkluderats från studien utan vidare. Det oaktat, kunde vi med 
fler företag göra mer mångsidiga och insiktsfulla iakttagelser vilket vi bedömde som 
värdefullt. Vår studies mål är nämligen inte att presentera resultat som kan bedömas 
onyanserat utan snarare ser vi till varje enskilt företags situation för att genom egna 
tolkningar av aktörernas subjektiva redogörelse skapa en mer djupgående helhetsbild för e-
livsmedelsaktörernas verklighet. Den svenska marknaden för e-livsmedel är i sin linda med 
väldigt få aktörer med stort verkningsområde. Av den anledningen, gjorde vi  bedömningen 
att vi, genom att inkludera denna pure-player, kunde låta våra resultat stå som 
representativa för nästan hela målpopulationen som vår studie avser att skapa förståelse för. 
Det innebär att vi lättare kan undanröja felaktiga slutsatser och skapa tillförlitliga tolkningar 
samt sålunda skapa ett mer insiktsfullt bidrag. 

4.3 ETIK 
När datainsamling byggs på genomförande av intervjuer är det viktigt att förhålla sig till de 
forskningsetiska föreskrifterna som finns. De etiska reglerna grundas i följande krav: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, 
nyttjandekravet samt falska förespeglingar (Bryman & Bell, 2005, s. 557; Patel & 
Davidson, 2012, s. 62-64). Detta innebar i praktiken att vi, genom att delge information om 
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såväl syftet med studien som hur det empiriska materialet kommer att användas – d.v.s. 
förtroligt och i en offentlig handling, inte vilseledde respondenterna på något sätt. Vidare, 
betonade vi för respondenterna att de närhelst hade friheten att avbryta intervjun samt att 
avstå att svara på frågorna utan vederbörlig motivering. På så sätt uppfyllde vi kraven på 
samtycke, vilket enligt Trost (2010, s. 123-124) inte bör bortses från. Därtill har 
företagsnamnen och intervjuobjektens namn anonymiserats. Anonymiteten var en önskan 
vilken vi framförde till respondenterna i början på intervjun. Detta eftersom det uppmuntrar 
öppenheten i svaren från de intervjuade. Enligt vårt förmenande, har vi därför vidtagit de 
begärda åtgärderna för att uppfylla vetenskapsrådets etiska krav. 

4.4 INTERVJUFÖRFARANDE 
4.4.1 UTFORMNING AV INTERVJUGUIDE 
Vi använde oss av semi-strukturerade intervjuer. Enligt Bryman & Bell (2005, s. 361) är 
nämligen dessa lämpliga för intervjuer där utmärkande teman ska behandlas, av den 
orsaken att de ger respondenten möjlighet att formulera svaren ingående utan att spåra ur 
ämnet. Beroende på respondentens svar, kan frågornas ordningsföljd i en semi-strukturerad 
intervju variera under förutsättningen att intervjuaren följer de specifika teman som satts 
upp (Bryman & Bell, 2005, s. 363). Med hjälp av denna typ av metod kan vi även 
komplettera med egna kontextberoende följdfrågor för att fylla upp informationskvoten vi 
behöver (jfr Bryman & Bell, 2005, s.363). Ryen (2011, s. 46) konstaterar att den 
halvstrukturerade intervjun snarare är en riktlinje som ska hjälpa forskaren. Vår studie 
ämnar skapa förståelse för ett specifikt fenomen, varför således semi-strukturerade 
intervjuer var fördelaktiga.  

Holme & Solvang (1997, s. 100-101) förklarar att det är viktigt att forskaren i så liten 
utsträckning som möjligt styr intervjun, utan istället låter respondenten utveckla ett 
resonemang utifrån sin egen erfarenhet och uppfattning. För att undvika att styra 
intervjuobjektet i någon riktning har vi därmed utformat intervjufrågorna så att de inte är 
ledande. Vidare är vår intervjuguide (se appendix I) är baserad på specifika teman vilka 
identifierats i vår teoretiska referensram och som finns illustrerade i den sammanfattande 
teorimodellen (figur 7). Dessa utmärkande teman har hjälpt oss att tillförsäkra att den 
insamlade empirin är relevant med avseende på vår teoretiska referensram och vårt 
problemområde. Själva frågorna har sedan anpassats till Bryman & Bells (2011, s. 486) 
riktlinjer för semi-strukturerade intervjuer, d.v.s att: skapa ordning i de teman som är 
aktuella så det finns en bra struktur genom intervjun; formulera frågorna så att de blir lätta 
att koppla till studiens frågeställning utan att ha dem för specifika; använda ett begripligt 
språk; samt att inkludera frågor om intervjuobjektens bakgrund. 

Intervjuerna inleds med att introducera vår uppsats samt med att reda ut frågor angående 
sekretess och anonymitet. Detta för att säkerställa att intervjun gneomförs under informerat 
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samtycke. Därefter ställs ett par inledande frågor för att samla in bakgrundsinformation. 
Introduktionen fortsätter sedan raskt vidare med frågor som ämnar belysa det allmänna 
arbetet med hållbarhet i Supply Chain samt upplevda hinder och möjliggörare med SSCM. 
Nästa tema behandlar frågor beträffande företagets organisationskultur. Frågorna är 
inriktade på att belysa hur respondenterna upplever företagets ledningsengagemang, 
ansvarsfördelning och beslutsfattande för hållbarhet. Syftet är att låta intervjuobjekten 
redogöra för företagets organisatoriska åtagande för hållbarhet. Vidare i påföljande tema 
ställs frågor vilka ämnar åskådliggöra respondenternas redogörelse för företagets praxis 
angående leverantörsbasens utformning, kontinuitet samt utveckling m.m. Dessa frågor ger 
en bild över respektive fallföretags arbete med att inducera miljömässigt och samhälleligt 
ansvar i inköpsarbetet.  

Det sista temat fokuserar på att klarlägga information angående respektive fallföretags e-
handelskoncept och de motiv som ligger bakom valet av orderuppfyllnadsmodell. Sedan 
går diskussionen vidare till att fästa avseende vid upplevda hållbarhetsutmaningar med e-
handelns tillväxt samt åtgärder för att klimatneutralisera distributionen. Temat tjänar 
således till att skapa förståelse för e-livsmedelsaktörernas initiativ för en hållbar 
distribution. 

4.4.2 GENOMFÖRANDE AV INTERVJUER 
Intervjuerna har genomförts med varje respondent separat på en överenskommen tidpunkt. 
Inledningsvis tog vi kontakt med personer vilka uppfyllde våra respondentsurvalskriterier 
via telefon. Efter den initiala kontakten skickade vi ut ett standardiserat mejl där vi beskrev 
uppsatsens syfte samt varför de är intressanta som respondenter i vår studie. Vid något 
enstaka fall begärde respondenten att få se frågeguiden på förhand. Detta för att personen i 
fråga skulle kunna avgöra vilken kompetens som erfordrades för att delta i undersökningen. 
Detta möjliggjorde även för personen att vidarebefordra guiden till en kollega som var 
ytterligare förtrogen med företagets arbetet med ansvarstagande i Supply Chain och som 
därmed kunde delta i vår undersökning. Sammanfattningsvis, visar tabell 4 våra 
genomförda intervjuer enligt vårt ändamålsenliga urval med information om respondent, 
postition, intervjulängd, intervjuform och företag. Såsom tidigare angivits, har vi 
anonymiserat respondenterna och fallföretagen. Dessa har kodats som ”person A”, ”person 
B” o.s.v. samt ”företag 1”, ”företag 2” och ”företag 3”. 

Företag Respondent Position Intervjutid Intervjuform 

Fallföretag 1  Person A Hållbarhetsansvarig 45 minuter Telefonintervju 

 Person B Inköpschef 30 minuter Telefonintervju 
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TABELL 4 SAMMANFATTNING AV INTERVJUER 

Samtliga av våra intervjuer har genomförts via telefon över totalt 3 veckor. 
Telefonintervjuer är bekvämt ur såväl tids- som kostnadssynvinkel (Bryman & Bell, 2011, 
s.494) men det har likväl inte varit ett utfall vilket vi strävat efter. Snarare är det en 
konsekvens av respondenternas geografiska spridning och befattning på företaget, vilken 
medför ett fullspäckat schema. Vi erkänner att vi således går miste om icke-verbal 
kommunikation såsom kroppsspråk och andra kontextuella faktorer. Dessa faktorer hade 
kunnat ge oss möjlighet att mer fullständigt tolka omfattningen av svaren och hur de 
intervjuade svarade på frågorna, vilket därmed hade bidragit med ökad förståelse för 
respondenternas subjektiva redogörelse för fenomenet. Respondenternas fullbelagda 
timplan och eftersökthet medförde därtill att vissa intervjuer var ned emot 30 minuter långa. 
Detta innebar att kontextbaserade följdfrågor inte kunde ställas i samma utsträckning. Även 
om vi begärde att få intervjua respondenterna i åtminstone 40 minuter, blev längden 
limiterad av det faktum att de inte hade tillgänglig tid som svarade mot vårt behov. Detta 
resulterade i att de intervjuerna varierade mellan 30 minuter och 60 minuter. Beroende på 
vilken tid varje intervjuobjekt hade tillgänglig för oss, anpassade vi frågorna för att likafullt 
täcka alla relevanta teman. Efter att ha samlat in all empiri, upplevde vi likväl att vi hade 
täckt alla teman på ett tillfredsställande sätt. Vi hade fått svar vilka fungerar som en grund 
för fenomenet vi ämnar analysera i förhållande till vår teoretiska referensram samt det 
övergripande syftet. 

Innan intervjuerna har vi, såsom tidigare angivits i avsnitt 4.2, bekräftat samtycke genom 
att förklara studiens syfte och att det empiriska materialet kommer att användas förtroligt 
för att sedan publiceras offentligt. Därtill har vi förklarat att de närhelst hade friheten att 
avbryta intervjun samt att avstå att svara på frågorna, efter vilket vi betonade för 
respondenterna att de kommer vara anonyma. Vi bad även om godkännande att få spela in 
intervjun, något som samtliga gav sitt samtycke till. Vidare närvarande vi båda under 
intervjuerna, vilket enligt Trost (2010, s. 67) är fördelaktigt när respondenten är en 
positionsinnehavare, d.v.s. att forskaren intervjuar personen för det han representerar i 
organisationen. Det underlättade även forskningsprocessen och tillförsäkrade att ingen 

 Person C Logistikchef 50 minuter Telefonintervju 

 Person D Hållbarhetsstrateg 30 minuter Telefonintervju 

Fallföretag 2 Person E Inköpsansvarig 40 minuter Telefonintervju 

 Person F Inköpschef 60 minuter Telefonintervju 

 Person G CSR-ansvarig 45 minuter Telefonintervju 

 Person H Handelsansvarig 30 minuter Telefonintervju 

Fallföretag 3 Person I Logistikansvarig 30 minuter Telefonintervju 
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information gick förlorad, av den orsaken att den ena av oss kunde föra intervjun medan 
den andra kunde minnesanteckna de framträdande dragen i empirin. Dessa roller 
alternerade vi under empiriinsamlingens gång. Eftersom vi förberett respondenterna och 
kontaktat dem i god tid verkställdes intervjuerna utan störningsmoment. Respondenterna 
förstod även därav frågorna och kunde tala fritt. Under intervjuförfarandet har vi nyttjat en 
ljudupptagare. Detta eftersom att det blir lättare att återgå till insamlad data för att, med 
hjälp av tonläge och tystnader, kunna analysera svaren (Trost, 2010, s. 74).  

4.5 KRITIK MOT PRIMÄRKÄLLOR 
Eftersom respondenterna var väl förtrogna med de frågor som undersöktes och då de 
svarade på frågorna ur ett företagsperspektiv, finns det en risk att de porträtterar företagens 
initiativ för SSCM på ett förskönande sätt. Anledningen till detta är att intervjuobjekten kan 
tendera att lyfta fram poänger som gynsamma för företagets framställning, då de arbetar 
med och förstår innebörden av det fenomen vi undersöker. Utan hänsyn till detta, var det 
dock viktigt att respondenterna var grundligt insatta i företagens arbete med att införliva 
hållbarhet i Supply Chain eftersom vi undersökte företagens hantering av SSCM. Därför 
var det enligt vår mening mycket svårt att förta verkan av eventuella förskönande 
ombeskrivningar. Vi upplevde likväl att respondenterna svarade ärligt utan att partiskt 
vinkla budskapet samt att de inte föreföll negligera deras utmaningar och 
tillkortakommanden. Då vi förklarade för intervjuobjekten att alla svar kommer att 
behandlas under anonymitet är vi därtill övertygade om att de redogjort för sin verklighet 
på ett mer förbehållslöst sätt samt att de inte undanhållit någon information.. Vidare har vi i 
företag 3 endast intervjuat en logistikansvarig. Detta har medfört att de data vi insamlat från 
det fallföretaget har haft en uteslutande logistisk särprägel och terminologi – även inom de 
teman som inte behandlade logistik, t.ex., interorganisatoriska faktorer. Detta har emellertid 
inte påverkat informationens trovärdighet, av den anledningen att respondentens kunskap 
om det fenomen vi undersökte inte var partiell utan snarare holistisk. Därutöver   

4.6 HANTERING AV INSAMLAD DATA 
4.6.1 TRANSKRIBERING AV INTERVJUER 
Våra inspelningar transkriberades i nära anslutning till varje intervju för att gestalta vår 
insamlade data i skriftlig form. Detta av den orsaken att det underlättar djupgående 
reflektioner av vad respondenterna sagt och att det möjliggör för forskaren att återgå till 
insamlad empiri (jfr Bryman & Bell, 2011, s. 489). Eftersom transkriberingen har uträttats 
kontinuerligt efter intervjuernas gång, har intervjusituationen hållits färskt i minnet vilket 
mildrat risken att respondentens resonemang vinklats eller feltolkats. För att kunna fånga 
varje ord har ett transkriberingsprogram, vilket gör det möjlight att reglera hastigheten på 
det inspelade materialet, använts. Trost (2010, s. 149) framhäver att transkribering är en 
tidskrävande process och att det kan bli svårt att få en överblick av den stora mängd 
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information som överförts från tal till skrift. För att mildra den problematiken och 
understödja totalbilden av vår data har vi således valt skriva ut transkriberingarna. Även om 
det har varit ett tidskrävande och ihärdigt bemödande, såg vi transkribering som en 
väsentlig åtgärd för att säkerställa tillförlitligheten av vår data.  

4.6.2 FRAMSTÄLLNING AV EMPIRI OCH ANALYS 
Efter en avkodningsprocess, har vi delat in vår data i fokusområden enligt vår 
sammanfattande teorimodell där de fyra hörnstenarna för SSCM använts för att avkoda 
transkriberingarna. Dessa fokusområden, d.v.s. drivkrafter bakom SSCM, 
Interorganisatoriska faktorer, hållbart inköp och hållbar distribution, har gjort 
resultatredovisningen mer tematisk och sammanhängande. Vår insamlade data redovisas 
följaktligen enligt de kostruerade teman vilka vi identifierade från vår teoretiska 
referensram. Motiveringen till detta är att ge en bra struktur för läsaren och att underlätta 
för läsaren att följa vår interpretation av informationen kopplat till vår teoretiska 
konstruktion, där gemensamma nämnare och avvikelser åskådliggörs på ett tydligt sätt.  

Under empirikapitlet kommer vi alternera mellan att dels redovisa data, dels analysera data. 
På detta sätt undviker vi onödiga upprepningar, vilket medför att vår empiri blir mer 
lättsmält och följaktligen enklare att tillgodogöra sig som läsare. Det är ofta relevant att 
särskilja resultatredovisningen från analysen (Nylén, 2005, s. 16-17). Detta oaktat, ämnar vi 
likväl att belysa vår teoretiska referensram genom att integrera den i redogörelsen för vårt 
empiriska material. Detta eftersom resultatredovisningen står i samband med såväl 
teoriavsnittet som analysen (Nylén, 2005, s. 16). Enligt vår bedömning är det således 
lämpligt att fortlöpande anknyta empirin med analysen. 

Trost (2010, s.157) framhäver att det är oetiskt att framställa en respondents redogörelser i 
talspråk, av den anledningen att det kan anses vara förödmjukande. Nylén (2005, s. 93) 
menar därtill att det är tillrådligt att formulera om talet så länge som citatens budskap inte 
får en annan innebörd. Vid framställningen av vår empiriska data har vi sålunda valt att inte 
använda talspråkliga citat – utan att för den skull förvanska intervjuobjektens budskap. 
Vidare har vi inte inlett efterföljande avsnitt med grundläggande information om våra 
fallföretag. Det är vanligt att inleda empiripresentationen med en kort redogörelse för 
fallföretagens bakgrundsfakta, eftersom det kan bistå läsaren med en kontextuell förankring 
vid tillägnandet av resultatet. Enligt vår värdering har vi likväl, av den orsaken att den 
svenska marknaden för e-livsmedel är i sin linda med väldigt få aktörer med stort 
verkningsområde, varit nödgade att utelämna sådan information. Detta eftersom en sådan 
redogörelse hade äventyrat de forskningsetiska föreskrifterna konfidentialitet och 
anonymitet. Vi gjorde således bedömningen att det hade varit ett vågspel att skildra 
fallföretagens kontext, då det hade gjort det relativt enkelt för läsaren att utgrunda vilka 
företag som deltar i vår studie.  
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5. EMPIRI OCH ANALYS 
Detta kapitel avser presentera de empiriska resultaten kring områdena Supply Chain 
Management och hållbar utveckling som går att återkoppla till vårt syfte. Den information 
som uppdagats under intervjuerna kommer att synas och vägas mot vår konstruerade 
teoretiska referensram, där gemensamma nämnare och eventuella motsättningar kommer 
att åskådliggöras. Våra egna tolkningar av resultatet följer kontinuerligt, vilka sedan ger 
upphov till påföljande slutsatser. En empirisammanfattning finns i Appendix 2 för att få en 
tydlig överblick över hur personerna har svarat.  

 

5.1 DRIVKRAFTER BAKOM SSCM 
Vad det är som faktiskt motiverar e-livsmedelsaktörerna att genomföra förändringar i sina 
Supply Chains, är enligt vår bedömning en viktig del för att förstå hur de hanterar frågor 
rörande SSCM. När det kommer till drivkrafter för SSCM samt upplevda möjliggörare och 
hinder, har intervjuobjekten huvudsakligen hänvisat till ökad konsumentefterfrågan av 
ekologiska varor, teknologisk utveckling och medialt tryck samt att hållbarhet under lång 
tid varit en del av företagens praxis som driver arbetet inifrån. Vad gäller upplevda 
konkurrensför- och nackdelar med hållbarhet, har respondenterna främst uttryckt att de 
överhuvudtaget inte ser några nackdelar, utan att en strävan att minska skadliga effekter på 
miljö och samhälle i Supply Chain snarare är imperativt och medför endast fördelar. Vidare 
går vi in på detalj beträffande avslöjat empiriskt resultat angående drivkrafter bakom 
SSCM, där vi först redovisar hinder och möjliggörare för att sedan redogöra för e-
livsmedelsaktörernas syn på konkurrensför- respektive nackdelar med att främja hållbar 
utveckling.  

5.1.1 HINDER OCH MÖJLIGGÖRARE 
Från vår litteraturgenomgång och teoretiska konstruktion, har vi fastställt att de faktorer 
som influerar SSCM kan delas upp i såväl interna faktorer som externa faktorer. Företag 
skiljer sig i termer av de motiv som gör att de engagerar sig i SSCM – där vissa företag 
drivs inifrån av sin högsta ledning och där andra svarar reaktivt på yttre påtryckningar från 
intressenter (Walker & Jones, 2012, s. 15). Samtliga deltagande företag har på något sätt 
upplevt att särskilda externa faktorer uppmuntrat deras utveckling av hållbarhet i Supply 
Chain. De är överens om att ökade krav från konsumenter har bidragit till utvecklingen. 
Enligt person A har miljöintresset har gått i vågor, men att det skett en positiv utveckling på 
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senare tid, framför allt med ekologiska varor där det är ”[…] krav från konsumentindivider 
[som har] påverkat beteendet i företaget”. Detta styrks av person B, som uttrycker att de 
ämnar ”gå i ledningen och vara den aktör som jobbar ytterst med hållbarhet” för att 
kunderna ska ”ha	  det som en naturlig process att all mat de köper i butiken är kontrollerad 
bakåt”; samt person E, som poängterar att intresset från kunderna för att företaget ska ha 
kontroll på värdekedjan samt agera ansvarsfullt och hållbart inom alla områden, oavsett om 
det gäller val av leverantör eller transport, har möjliggjort framsteg inom hållbar 
utveckling.  Detta antyder att det företrädesvis är externa möjliggörare i form av kundkrav 
som driver e-livsmedelsaktörerna att genomföra ändringar i Supply Chain, vilket är i 
analogi med studien av Walker & Jones (2012, s. 24) som presenterade att en återförsäljare 
inom livsmedelsbranschen hade utvecklat och prioriterat SSCM delvis på grund av ökade 
externa påtryckningar från kunder. Andra inflytelserika externa påtryckare som nämns av 
framstående företag inom SSCM är sektoriella frågor och medialt inflytande (Walker & 
Jones, 2012, s. 25), d.v.s. att det finns en önskan från intressenter om att hela industrin ska 
anta nya metoder. Person B uttrycker att “det [hållbarhetsarbetet] gäller för hela 
livsmedelsbranschen” och att olika reportage över illa behandlade arbetares vådliga 
jobbsituationer – framför allt i s.k. högriskländer som är belägna i Afrika, Asien och delar 
av Östeuropa – haft inflytande på deras hållbarhetsarbete i Supply Chain. Ett av företagen 
belyser att ytterligare engagemang med intressenter, i form av en ideell organisation som 
stiftats av företaget gemensamt med konkurrenter, har bidragit till att utvidga kvalitets- och 
hållbarhetskraven till att omfatta alla tillämpningsområdena för den globala livsmedels-
Supply Chain från ax till limpa (person F). Detta är i enlighet med de rön Pagell & Wu 
(2009, s. 50) presenterade, d.v.s. att framstående företag inom SSCM har ett nytt synsätt på 
Supply Chain och dess medlemmar, där samarbete med icke-traditionella medlemmar 
såsom ideella organisationer och konkurrenter är sammanfallande med SSCM. Det är enligt 
vår bedömning således utpräglat att fallföretagen åstadkommit förändringar i sin Supply 
Chain som en reaktion på externa påtryckningar från inflytelserika intressenter. Vi ser även 
att de aspekter utanför organisationens gränser vilka e-livsmedelsaktörerna menar har 
influerat dem inte konstrasterar föregående forskning som visade att kunder, regleringar 
och media utövar påtryckningar på företag att arbeta med SSCM (Walker & Jones, 2012, s. 
25). Därtill verkar det enligt vår bedömning rimligt att konstatera att hållbarhet, p.g.a. dess 
särskilda hållbarhetsutmaningar, förefaller vara en industriell norm inom livsmedel som 
måste efterlevas.  

Av resultatet från intervjuerna kan vi utläsa att två av de medverkande företagen tillika har 
upplevt att utvecklingen av SSCM givits drivkraft internt inifrån företaget. Person A lyfter 
fram att företaget arbetat med hållbarhet i 30 år och att det är en väl inarbetad – naturlig – 
del, vilken de värnar om i verksamheten. Person C tillägger att ”det handlar mycket om 
våra värderingar och vad vi ska stå för som företag. Hållbarhet är en viktig del av vårt 
varumärke [som] ska genomsyra hela organisationen. Hade vår ordförande sagt: ’skit i 
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hållbarhet, det är pris som gäller’, då hade fokus varit på annat”. Hållbarhet i Supply 
Chain är på ett liknande sätt en viktig del i kärnvärdet hos fallföretag 2, vilket enligt person 
E har inneburit att hållbarhetsarbetet “har varit en naturlig del under många år” och att det 
“[egentligen] varit en successiv framdrift [som] ligger i våra kärnvärden”, med tillsatsen 
att ansvarsfullt företagande är ett av deras strategiska områden. Att engagemang från högsta 
ledningen samt en kongruens av CSR-strategi med den generiska företagsstrategin, vilka i 
litteraturen nämns som uppmuntrande faktorer till att engagera sig i SSCM (Walker & 
Jones, 2012, s. 23), möjliggjort för även de svenska e-livsmedelsaktörernas SSCM-arbete 
bekräftas således enligt vår värdering av våra respondenter. Detta visar enligt vår 
bedömning att företagen, de många externa påtryckningarna till trots, likväl uppfattar 
interna möjliggörare. Huruvida dessa är oberoende av de externa är svårt att fastställa, men 
vi tolkar det som att hållbarhet varit en sektoriell angelägenhet under en längre tid och att 
det kan ha medfört att ansvarstagande hunnit internaliserats till ett organisatoriskt 
åliggande.  

Externa barriärer till att genomföra SSCM-initiativ, vilka har åskådliggjorts i studier 
inkluderar bl.a. statliga krav och föreskrifter, konkurrenstryck, kostnadspress, 
konsumenternas önskan om lägre priser, dåligt leverantörsåtagande, samt mindre reglerade 
branscher (Walker & Jones, 2012, s. 17, 25). Resultatet från vår empiriska undersökning 
visar att alla e-livsmedelsaktörer upplever särskilda externa hinder från intressenter som 
begränsar deras arbete för att köpa och leverera produkter på ett hållbart sätt. Företag 2 
uppmärksammar att de – deras relativt stora inhemska marknadsandel till trots – alltjämt är 
en liten aktör globalt sett och att de för den skull inte kan ställa hållbarhetsmässiga krav på 
sina stora internationella leverantörer. ”Vi är stora i Sverige, men utomlands är vi 
ingenting. Sveriges befolkningsantal motsvarar endast en mellanstor stad i Kina” (person 
F). Därtill nämner person G att lagstiftning i vissa länder hindrar utvecklingen då deras 
lagar, då de vägs mot Europas, har färre regleringar kring socialt och miljömässigt arbete.  I 
global kontext förefaller de deltagande aktörerna sakna inflytande att enskilt påverka 
processen. Person D, som representerar företag 1, är av samma mening och lyfter fram att 
de erfarar svårigheter att ställa krav på leverantörer att införa hållbara komponenter i 
försörjningen: ”[det är svårt för oss att] ställa tuffare hållbarhetskrav än vad våra 
konkurrenter gör eftersom vi har gemensamma flöden till Europa från resten av världen. 
Ibland är det därför svårt att ställa enskilda krav, varför branschen måste komma 
överens”. Detta betonar enligt vår bedömning problematiken med att ha inflytande att 
förändra processen, vilket är i linje med Wagner et al. (2005, s. 728) som åskådliggjorde 
det maktförhållande som råder aktörer emellan på livsmedelsbranschen. Även om de 
svenska e-livsmedelsaktörerna har stort inflytande på den interna marknaden, tolkar vi det 
som att deras relativt obetydliga storlek i global kontext medför en avsaknad av möjlighet 
att inverka på det globala försörjningsförloppet. Vi tolkar det som att förhandlingsstyrka är 
ett krav för att kunna föreskriva leverantörernas miljömässiga och sociala ansvar. 
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Distributions- och logistikmässigt nämner respondenter från såväl företag 1 som 2 att 
teknologi hindrat dem att utveckla hållbarhet i Supply Chain. En av industrins stora 
logistiska utmaningar, d.v.s. att hantera förgängliga varor över tre olika temperaturnivåer, 
lyfts fram som en specifik teknisk barriär. Företag 3, pure-playern, uttrycker att de vill 
jobba med miljöbilar vid hemleverans, men att utbudet inte är tillräckligt för deras volymer. 
Om de kunde välja så skulle de köra miljöbilar i större utsträckning (person I). 

Exempel från andra respondenter handlar om konkurrenstryck och kostnadspress. Person E 
framhäver olika hållbarhetsmässiga överväganden de identifierar i sin Supply Chain, såsom 
säker arbetsmiljö hos leverantörer, fullständigt avlägsnande av barnarbete, gröna 
förpackningar och transporter samt att säkerställa att leverantören kan överleva och 
fortsätta sin verksamhet. Respondenten återkommer sedan till de ekonomiska incitamenten 
och förklarar att vissa hållbarhetsmässiga initiativ på kort sikt fått vänta ifall företaget inte 
kan motivera initiativet med profit: ”det är ju en avvägning givetvis vad priset kan vara. 
Det är en balans hela tiden mellan olika typer av certifieringar, kostnader och liknande – 
‘vad är mervärde?’, ’hur mycket får det kosta?’. […] Det är ju den balansgången vi hela 
tiden jobbar med i alla typer av beslut”. Person A klargör att konsumenter efterfrågar 
lågprisprodukter, vilka ofta tillverkas med tveksamma metoder. De hållbara lösningarna har 
inte samma fördelaktiga prisbild. Kostnadspress har nämnts som ett hinder för SSCM i 
tidigare litteratur (Walker & Jones, 2012, s. 25) och våra resultat ligger i samma linje. 
Enligt vår bedömning, belyser detta avvägningar mellan de olika dimensionerna av Triple 
Bottom Line. Vi tolkar det som att företagen p.g.a. lågprisefterfrågan och konkurrenspress 
ibland gör kortsiktiga eftergifter till affärsbehov. Ledande beslut angående hållbarhet får 
således inte rubba prisbilden då priselasticiteten är för hög. Liknande avvägningar 
identifieras av Person F, som menar att hållbarhetskonceptets numera rikt nyanserade 
beskaffenhet inneburit begränsningar och att resurser måste allokeras till samtliga 
dimensioner – samtidigt. ”Det finns så många frågor kring arbetsmiljö, barns välstånd, 
löner, fackliga organisationer och miljö. Fokuserar man på endast på en dimension av 
hållbarhet kommer det skapa en obalans i de andra”, varpå respondenten betonar att det är 
viktigt att ha ett holistiskt synsätt där små förbättringar på alla hållbarhetsfronter är bättre 
än en signifikant utveckling på endast en fråga.  

Den mest inflytelserika intressenten beträffande SSCM är enligt Walker & Jones (2012, s. 
24) tillsynes leverantören. Vad gäller upplevda hinder, är det enligt vårt förmenande tydligt 
att även våra respondenter attribuerar vissa problem till just levernatörsledet. Person B 
förklarar att det är svårt att nå de underleverantörer som fuskar och åberopar en nylig 
hästköttskandal, där en leverantör fuskat med papper. Respondenten menar emellertid att 
industrin anser att sådant beteende är förkastligt, och att de leverantörer som ertappas ofta 
hamnar i obestånd.  Därtill, framhäver person A av egen erfarenhet att de historiskt sett har 
begränsats i sitt hållbarhetsarbete i inköpsfunktionen av den anledningen att leverantörerna 
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haft ett dåligt hållbarhetsåtagande, vilket medfört att det tagit tid att utveckla nya hållbara 
produkter. Det hindret har icke desto mindre varit i avtagande under de senaste åren. ”Det 
har blivit en explosion i sortimentet” (person A), p.g.a. ökat intresse från leverantörer som 
vill producera hållbart. Respondenterna är överens om att det är konsumentdrivet, och det 
finns en rädsla för att det endast är en ”hipstertrend” (person A), vilken kommer försvinna. 
Enligt vår tolkning är de engagerade leverantörerna också ett symptom av de ökade externa 
påtryckningarna och att det bidragit till att normalisera ansvarstagande igenom hela 
industrin. Slutligen kan vi se att ingen respondent lyft fram en intern barriär vad gäller 
arbete med SSCM. Detta förklaras enligt vår bedömning av att det inte finns någon 
organisatorisk motvilja mot hållbarhet i något av fallen, utan istället finns 
ledningsengagemang och strategisk inriktning vilka främjar framsteg. 

5.1.2 KONKURRENSFÖR- & NACKDELAR 
För att ytterligare förstå varför och hur de svenska e-livsmedelsaktörerna åstadkommer 
förändringar i sin Supply Chain för att ackommodera samtliga dimensioner av hållbar 
utveckling, är det enligt vår bedömning av vikt att få insikt i hur de uppmärksammar SSCM 
som ett strategiskt konkurrensmedel. Forskningsresultat påstår att en förenad 
implementering av såväl miljömässig som social styrning av Supply Chain på lång sikt 
leder till positiva ekonomiska resultat (Wang & Sarkis, 2013, s. 883-884), vilket innebär att 
SSCM leder till högre avkastning på samtliga tre dimensioner av hållbarhet. Frågan är 
således vilka konkurrensför- och nackdelar aktörerna ser med SSCM och i förlängningen 
huruvida initiativen har triggats av oegennytta eller av egennyttighet, d.v.s. lönsamhet och 
andra ekonomiska drivkrafter.  

Respondenterna från företag 1 ser enligt vår värdering arbetet med hållbarhet i Supply 
Chain som en stor konkurrensfördel, vilken differentierar deras varumärke från 
konkurrenterna. Reduceringen av ansvarslöst miljöbeteende i Supply Chain betraktas därtill 
som en bidragande faktor till ekonomiska resultat, men respondenterna understryker likväl 
att ekonomi inte är den centrala drivkraften i företagets arbete med att beakta Triple Bottom 
Line i inköp och distribution. Person A framhäver att företaget representerar de mjuka 
värderna på deras marknad och att de har ett försprång gentemot konkurrenterna. Person D 
är inne på samma spår och betonar att de – av den anledningen att de säljer varor på en 
konsumentmarknad som efterfrågar ansvarsfullt producerade varor – har tydligare 
ekonomiska incitament att profilera varumärket i linje med hållbarhet än vad aktörer på 
faktormarknader har. Person I som representerar företag 3 är av samma mening och låter 
förstå att hållbarhet, med anledning av kundkraven och påverkan på ekonomi, inte har 
några nackdelar. 

Person B tillägger likafullt att hållbarhetsarbete i termer av konkurrensfördelar är en icke-
fråga: ”det finns inget antingen eller. De leverantörer vi arbetar med ska vara bra 
leverantörer. Vi skulle aldrig chansa eller börja jobba med någon mindre seriös leverantör 
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för att få ett bättre pris. Oavsett affärsmässigt mervärde, ska det [hållbarhet] uppfyllas”. I 
enlighet med det, förklarar person C att hållbarhet är en integrerad del i deras 
varumärkesstrategi och anför en stor strategisk hållbarhetssatsning på distribution via räls 
som ett exempel där finansiella resultat placerats i periferin. ”Det var ett strategiskt 
ställningstagande som inte hade något med ekonomi att göra” (person C). Den lösningen 
har minskat koldioxidutsläppen med 6 700 ton årligen, vilket motsvarar cirka 350 lastbilar i 
veckan. Dessutom har den visat sig vara lönsam, vilket enligt respondenterna inte tycks 
vara en slumpartad händelse. Konsensus respondenterna emellan förefaller nämligen vara 
att SSCM leder till bättre ekonomiska resultat; dels i uttryck av mindre resursutnyttjande, 
dels indirekt i form av ett starkare varumärke och kvalitetssäkring av varor. Person A och 
person D och förklarar att beslutet att engagera sig i hållbarhet i levernatörsledet inte har 
minskat företagens omsättning. Person A påstår att ”[…] ekonomi och ekologi går hand i 
hand. Att ställa hårda hållbarhetskrav på leverantörer […]reducerar problem med kvalitet. 
Det blir en synergieffekt av att ställa krav på leverantörerna, där man får bättre produkter 
och säljer mer. Att till exempel minska energianvändning i butiken för ju även det med sig 
både ekonomiska och miljömässiga fördelar”. Samma resonemang återkommer inom 
distributionsfunktionen där respondenterna beaktar att eliminering av slöseri inom transport 
också påverkar ekonomin positivt. Detta understryker att valet att minska resursutnyttjande 
och ställa krav i inköps- och leveransfunktionen är positivt associerat med företagets 
ekonomi, vilket stöder diskussionen att en implementering av Triple Bottom Line i Supply 
Chain även bidrar till den ekonomiska hållbarheten (Wang & Sarkis, 2013, s. 883). Vi 
tolkar det som att företaget antagit SSCM-praktikerna av oegennyttiga skäl där 
hållbarhetsarbetet sker utan hänsyn till konkurrensmässiga fördelar. Enligt vår bedömning 
belyses likväl att företag 1 uppmärksammar SSCM:s positiva påverkan på kommersiella 
aspekter, d.v.s. dess nytta vad avser att dels stärka varumärkets attraktion, dels 
kostnadsminimera de operativa processerna.  

Resultatet från vår empiriska undersökning visar att företag 2 å sin sida ser SSCM som en 
såväl affärsmässig som varumärkesmässig konkurrensfördel. Respondenterna framhäver att 
miljömässig och social hållbarhet är en viktig del av deras varumärke och strategi som – då 
de uttrycker att klimatförändringarna kommer att slå hårt mot världens matproduktion – 
långsiktigt kommer att tillförsäkra dem med en kontinuerlig tillförsel av varor och volymer 
på en alltmer riskfylld marknad. Därtill, menar de att hållbarhetens förmåner inte endast 
kommer – och att det inte endast ska komma – dem till del, utan att det även ger 
konkurrensfördelar till de andra aktörerna i Supply Chain samt att konkurrenter bör bjudas 
in att delta. Person E och person H framhäver att hållbarhetsarbete hjälper dem att 
differentiera sig från konkurrenterna. Person E nämner att hållbarhet är en förutsättning de 
utgår ifrån och att det är en viktig del av deras marknadsstrategi. “[…] vi ligger i framkant 
inom hållbarhet och det [vår höga ambition inom hållbarhet] har gett effekt i vår 
försäljning”. Person H ser bara konkurrensfördelar och sätter eftertryck på förmågan att 
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tillgodose konsumentefterfrågan på ansvarsfullt producerade och levererade varor för att de 
ska fortsätta konsumera hos dem.  

Utöver möjligheten att förhålla sig hållbart gentemot sina konkurrenter – och därav öka 
försäljning samt stärka varumärke, betraktar respondenterna i företag 2 även hållbar 
utveckling som en källa till kostnadsminimering genom hela Supply Chain. Person E 
åberopar ett nystartat pilotprojekt hos ett antal internationella leverantörer där de ämnar 
effektivisera vattenhanteringen för att dels reducera nyttjandet av en alltmer kritisk resurs, 
dels minska kostnader. Det finns således bevis för samordnade åtgärder med leverantörerna 
för att åstadkomma en bättre hållbarhet i Supply Chain, vilket i teorin har fastställts har en 
positiv inverkan på det köpande företagets prestanda med avseende på samtliga 
dimensioner av Triple Bottom Line (Hollos et al., 2012, s. 2979). Enligt vår värdering finns 
således en medvetenhet hos företaget att SSCM kan skapa en win-win-win-situation, där 
miljömässiga och/eller sociala mål och aktiviteter förefaller supplera den ekonomiska 
verksamheten i organisationen och vice versa.Vidare kan det även medföra att leverantören 
allokerar mer resurser till föroreningsförebyggande åtgärder (Klassen & Vachon, 2003, s. 
348). Person G utvecklar resonemanget och erkänner att betydelsen av hållbar utveckling 
har en konkurrensmässig räckvidd bortom deras enskilda verksamhet: ”hållbarhet medför 
också konkurrensfördelar för våra leverantörer. Det är som en av våra leverantörer i Kina 
sa; ’om [företag 2] (firmanamn anonymiserat, förf. anm.) ställer detta krav nu, vet vi att 
det kommer att komma liknande krav från andra köpare framöver’”. Person G betonar 
sedan att klimatförändringarna kommer att slå hårt mot livsmedelsproduktionen och att en 
satsning på hållbarhet därmed kan innebära en tillförsäkring av varuförsörjning, vilket är en 
stor långsiktig affärsmässig konkurrensfördel. Detta är en aspekt som enligt vår bedömning 
visar att företaget på ett okonventionellt sätt även fäster avseende vid leverantörsbasens 
konkurrenskraft. Detta för att säkerställa långsiktig varuförsörjning 

Vi ser att likt företag 1, poängterar likväl företag 2 att hållbarhet är en utmaning och kamp 
de bedriver oaktat de affärsmässiga och varumärkesmässiga konkurrensfördelarna. Person 
F framhäver att: ”med hållbarhet finns ingen konkurrens. Vi sitter alla i samma båt. Om du 
investerar i hållbarhet, kan du inte behålla det för dig själv. Låt säga att vi har hittat en 
leverantör som är hållbar, efterlever sociala krav, och har den bästa kvaliteten i världen. 
Om du då sätter en klausul i kontraktet som säger att de kan bara kan leverera åt dig, så 
vore det oansvarigt. Om du verkligen är intresserad av hållbarhet, kan du inte äga det. 
Hållbarhet måste vara fritt för alla”. Istället, har företaget en god dialog med såväl 
inhemska som internationella konkurrenter för att fastställa vad de kan göra tillsammans. 
”Vi hjälper och inspirerar varandra för att förbättra hållbarhet” (person F). Denna 
altruistiska åskådning på hållbar utveckling antyder enligt vår värdering att företaget 
överväger sin relation med samhälle och natur i en bredare kontext som inte centreras kring 
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företaget, vilket Pagell & Wu (2009, s. 50) presenterade som en nyckelkomponent för 
framgångsrik SSCM.  

Beträffande upplevda konkurrensnackdelar med SSCM, accentuerar merparten av 
respondenterna att det inte medför några nackdelar alls. Person A, Person D och Person G 
uttrycker emellertid en erkänsla för att hållbarhetens icke-kvantifierbara och mjuka värden 
är svåra att mäta, vilket medför att det är svårt att på ett trovärdigt sätt rättfärdiga de högre 
priserna för kund. Person A framhäver att ”det [hållbarhet i Supply Chain] kan vara en 
nackdel i en prisundersökning […] om den inte räknar med mjuka värden som hållbarhet. 
Men jag hoppas att prisundersökningar utan dessa värden är på väg bort”. Person G 
belyser att desto mer krav de ställer i Supply Chain, desto mer komplex blir den, med 
tillägget att det blir svårare att kunna ha samma prisbild vilket kan innebära en nackdel. 
SSCM ger företag möjligheter att spara kostnader, öka effektiviteten och förbättra rykte och 
varumärke samt att på lång sikt skapa konkurrenskraft och generera vinst (Wang & Sarkis, 
2013, s. 884). Från resultatet i vår empiriska undersökning tolkar vi det som att det är 
utpräglat att respondenterna är medvetna om dessa långsiktiga synergieffekter 
hållbarhetsdimensionerna emellan, med undantaget att kortsiktiga avvägningar – i 
synnerhet i fråga om prisbild mot konsument – innebär utmaningar. Huruvida 
fallföretagens antagande av SSCM kan härledas till frivilliga eller till konkurrensmässiga 
skäl, förefaller svaret emellertid vara ”båda och”. Både fallföretag 1 och 2 framhäver 
nämligen att hållbarhet är en grundförutsättning som ska eftersträvas oberoende av 
affärsmässiga fördelar. 

5.1.3 SAMMANFATTANDE REFLEKTIONER 
Vi bedömer att samtliga företag har ett angreppssätt för SSCM vilket bygger på externa 
påtryckningar från konsumenter, medialt inflytande, teknologiska framsteg och det faktum 
att hållbarhetsarbete är en industriell norm med engagerade leverantörer. Interna 
möjliggörare involverar engagemang från ledningen och stringens mellan företagsstrategi 
och CSR-strategi. Upplevda begränsningar inkluderar brist på köp- och förhandlingsstyrka 
med internationella leverantörer samt att dessa leverantörer verkar i mindre reglerade 
regioner. Företagen förefaller således företrädesvis reagera på yttre påtryckningar, men de 
drivs tillika inifrån och sätter agenda för övriga aktörer i kampen att överkomma SSCM-
barriärerna. En intressant upptäckt är att företagen gör kortsiktiga eftergifter till 
affärsbehov. Vårt urval möter avvägningar mellan SSCM-dimensionerna och sätter ibland 
profit först på grund av kostnadspress samt konkurrenstryck. Företagen ser enligt vår 
värdering inte desto mindre SSCM som ett såväl affärsmässigt som varumärkesmässigt 
medel för långsiktig konkurrenskraft, vilket de antagit av både altruistiska och ekonomiska 
skäl. Miljömässiga och/eller sociala mål och aktiviteter förefaller komplettera den 
ekonomiska verksamheten i organisationen och vice versa. En intressant aspekt är enligt 
vår bedömning att företag 2 uttryckligen inkluderar traditionella motståndare såsom 
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konkurrenter och ideella organisationer i sin Supply Chain för att främja hållbarheten, 
vilket tyder på ett mer ekocentriskt synsätt på omvärlden där trenden är att vilja dela 
SSCM-praxis även med konkurrenter. Tabell 5 illustrerar respektive fallföretags drivkrafter 
bakom SSCM. Merparten av funna drivkrafter är överensstämmande med de faktorer 
Walker & Jones (2012, s. 25) och Wang & Sarkis (2013, s. 884) åskådliggjorde. Ytterligare 
teman vilka identifierades står i kursiv stil. 

Fallföretag Hinder Möjliggörare Konkurrensfördel Konkurren-
snackdel 

Företag 1 Kostnadspress, 
kundefterfrågan på lägre 
priser, konkurrenstryck, 
gemensamma globala flöden 
med konkurrenter, svårt att 
kontrollera underleverantörer, 
dåligt hållbarhetsåtagande från 
leverantörer 

Kunder, media, 
industrinorm, Ideella 
organisationer, ökat 
engagemang 
från/samarbete med 
leverantörer, engagemang 
från ledningen, hållbarhet 
del av företagsstrategi 

Högre kvalitet, 
differentierar varumärke, 
bidrar till ekonomiska 
resultat, grundförutsättning 
oavsett affärsmässiga 
fördelar, lätt att anställa 
personal  

Högre 
prisbild 

Företag 2 Kostnadspress, 
kundefterfrågan på lägre 
priser, global förhandlings- 
och köpstyrka, koncessioner 
till affärsbehov, 
hållbarhetskonceptet är för 
mångfacetterat  

Kunder, ideella 
organisationer och 
konkurrenter, 
ledningsengagemang, 
hållbarhet del av 
företagsstrategi, 
ekocentricitet, 

Starkare leverantörer, 
differentierar varumärke, 
bidrar till ekonomiska 
resultat, effektivt 
varuflöde, långsiktig 
varuförsörjning, 
grundförutsättning oavsett 
affärsmässiga fördelar 

Komplex 
Supply 
Chain, 
högre 
prisbild 

Företag 3 Brist på utbud av grön flotta, Kunder Effektiviserar distribution, 
bidrar till ekonomiska 
resultat 

Inga 
nackdelar 

TABELL 5 IDENTIFIERADE DRIVKRAFTER FÖR SSCM 

5.2 INTERORGANISATORISKA FAKTORER 
Bland de element som bedömdes nödvändiga för att skapa en hållbar Supply Chain, fann 
Pagell & Wu (2009, s. 47-48) att organisatoriska faktorer såsom riktlinjer, kognitioner, 
chefers hållbarhetsinriktning samt den roll som miljömässig- och social hänsyn har i 
beslutsfattandet är av vikt. Strategiska och mänskliga frågor internt i organisationen såsom 
ledningsengagemang och stödjande kultur är influerande faktorer till SSCM (Walker & 
Jones, 2012, s. 25). I detta intresseområde, har intervjuobjekten uttryckt sin subjektiva 
redogörelse för: deras centrala riktlinjer och kärnvärden samt huruvida de ligger i linje med 
samtliga dimensioner av hållbar utveckling; proaktiviteten och engagemanget från 
ledningen, där det dagliga samtalet och den grad som hållbarhet integreras internt 
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behandlats; huruvida Triple Bottom Line beaktas i beslutsfattande åtgärder; samt om och 
hur ansvaret för hållbarhet fördelas tvärfunktionellt i hela organisationen. Vidare 
presenterar vi det empiriska resultatet angående interorganisatoriska faktorer, där vi först 
redovisar fallföretagens ledande kärnvärden för hållbarhet för att sedan redogöra för e-
livsmedelsaktörernas syn på i vilken grad ledningsengagemang och beslutsfattande ligger i 
linje med Triple Bottom Line samt huruvida ansvaret integreras genom organisationen. 

5.2.1 KÄRNVÄRDEN & RIKTLINJER  
Såsom det framhålls i vår teoretiska referensram, är det påkallat med en uttalad riktlinje 
eller värdering som definierar hållbarhet för företaget och som påtagligt leder 
engagemanget för hållbar utveckling (Pagell & Wu, 2009, s. 48). Merparten av 
respondenterna bekräftar förekomsten – och betydelsen – av en riktlinje för hållbarhet. 
Baserat på det empiriska resultatet från företag 1 är det enligt vår värdering urskiljbart att 
de har ett kärnvärde som vägleder deras arbete för hållbarhet. ”I våra värderingar finns 
ansvarstagande och det är en viktig del” (person A). Person A framför ytterligare att 
hållbarhet är en del av såväl framtidsvision som policys och betonar att även kundlöften i 
form av folkhälsa och välstånd inkluderas i riktlinjerna, där konsumenterna ska må bra och 
inte drabbas ekonomiskt av hållbarhetsarbetet. Respondenten utvecklar att 
hållbarhetsarbetet genomsyrar hela verksamheten och att det finns tydligt uttalat i deras 
hållbarhetspolicy & styrdokument inom samtliga affärsfunktioner. Person D intygar detta 
och framhäver att en hållbarhetspolicy, en uppförandekod och övergripande 
hållbarhetsstrategier vägleder deras arbete och att de ligger i linje med samtliga 
dimensioner av hållbar utveckling. Detta ses som självförklarande, eftersom ”vi har 
hållbarhet som en av våra övergripande strategier av vad [vi] (förf. anm. firmanamn 
anonymiserats) ska stå för” (person C). Hållbarhetsstrategin ska hålla i alla led, d.v.s. i 
inköp, logistik, sortiment och marknadsföring (person A; person C). Affärsområdena 
förefaller vara outtalat medvetna om att de kan ställa krav och vara ansvarsfulla, men som 
person C låter förstå, tas likväl centrala strategiska hållbarhetsverktyg fram för att stötta och 
vägleda arbetet. Sedan är det upp till affärsområdet i sig, vare sig det gäller inköp eller 
leverans, att implementera de nödvändiga rutinerna. Enligt vår bedömning visar detta att 
företaget har strategiska riktlinjer som vägleder deras arbete för hållbarhet, vilket förefaller 
vara en mer eller mindre allomfattande filosofi som organisationen ämnar representera på 
marknaden.  

Det empiriska resultatet gör gällande att även företag 2:s hållbarhetsarbete definieras och 
styrs av ett centralt ramverk. Person G framhäver att deras verksamhet styrs av sex stycken 
tydliga koncerngemensamma strategiska teman med underliggande kortsiktiga 
prioriteringar, vilka omfattar alla affärsområden och som pekar ut den riktning 
organisationen ska gå i. Även om samtliga holistiska teman inrymmer hållbarhet, har 
företagsgruppen ett särskilt långsiktigt tema beträffande ansvarsfullt företagande. ”Vi har 
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ett strategiskt tema som bygger på ansvarsfullt företagande och sen har vi en strategisk 
prioritering som bygger på hållbara val. Så hållbarhet är definitivt en del i det [vårt 
kärnvärde]”. (person G). Person F förklarar utvecklande att styrelsen sätter 
hållbarhetsstrategin på koncernnivå som sedan, likt en kaskad, integreras i samtliga av 
företagets verksamheter. Följaktligen, ”[måste] alla projekt som drivs i alla 
affärsverksamheter och i enskilda butiker rapporteras med hållbarhets-KPI:s (Key 
Perfomance Indicators, förf. anm.) (person F). Målet är att koncernen ska vara ledande 
inom hållbarhet. I överensstämmelse med det, är en justering av inköps- och 
leveransstrategin samt strategin för företagsmässigt ansvarstagande i linje med 
koncernens/organisationens övergripande strategi positivt associerat med hållbarhet i 
Supply Chain (Walker & Jones, 2012, s. 23).  

För att uppnå de högt uppsatta målen inom ansvarstagande har företaget hjälp av ett särskilt 
ramverk innehållandes sju punkter, vilka beskriver företagets förhållningssätt till miljö- och 
samhällsengagemang. (person G). Vidare räknar person E mekaniskt upp att deras styrande 
hållbarhetsramverk – vilket härletts från FN:s punktlista för ansvarsfullt företagande – slår 
fast att företaget ska: drivas med lönsamhet och god etik; lyssna på kunderna och utgå från 
deras behov; värna om mångfald och utveckling bland de anställda; ha en öppen dialog; 
säkerställa kvalitet; främja goda matvanor; samt verka för en god miljö och hållbar 
utveckling. Som om det inte var tillräckligt, framhäver person E och person G att det 
därutöver finns en specifik hållbarhetspolicy som mer ingående återger hur allt detta ska 
tillämpas i praktiken. Policyn inringar företagets generella riktlinjer för kvalitet, miljö, 
hälsa och socialt ansvar, där frågor som lokalt inköp, spårbarhet, produktionsförhållanden, 
förpackningar samt tillsatser behandlas (person E).  

Företag som är framstående inom SSCM förefaller vägledas av ett kärnvärde, vilket 
definierar hållbarhet för organisationen och vägleder beslutsfattande (Pagell & Wu, 2009, s. 
47-48). I enlighet med det, gör vi bedömningen att det från respondenterna som 
representerade företag 1 och 2 framgår att centrala riktlinjer och kärnvärden – 
inkluderandes allt ifrån visioner, övergripande strategier, ramverk och policys – 
tillhandahåller vägledning i deras hållbarhetsengagemang. Kontrasterande mot de övriga 
två företagen, där de formella riktlinjerna kring hur hållbarhetsarbetet fördelas och 
tillämpas är väldefinierade, saknar emellertid företag 3 ett liknande kärnvärde. ”vi håller på 
just nu på att ta fram alla de här [hållbarhets]kärnvärdena. Vi är ett ungt och nytt företag 
så vi har inte kommit dit än. Det är något som styrelse, VD och ledningsgrupp i stort tar 
fram” (person I). Vi tolkar detta som att företag 3 har en organisatorisk hållning som, 
beträffande kärnvärden som vägleder ansvarsfullt beslutsfattande, prioriterar profit och 
ekonomisk hållbarhet och att miljömässig och social hållbarhet kommer i andra hand. Med 
andra ord, är vår bedömning att andra mer omedelbara affärsbehov tvingat dem att avstå 
från att formellt definiera och vägleda miljöinitiativ.  
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5.2.2 LEDNINGSENGAGEMANG, BESLUTSFATTNING & SAMTAL 
Pagell & Wu (2009, s. 48) bekräftar den i hållbarhetslitteraturen ofta understrukna 
uppfattningen att högsta ledningens föreställningar och beteenden relaterat till hållbarhet är 
kopplade till bättre prestanda rörande SSCM. Resultatet från vår empiriska undersökning 
visar enligt vår värdering att samtliga representerade fallföretag, deras varierande storlek 
till trots, har gemensamma attribut när det kommer till ledningens deltagande och 
engagemang för hållbar utveckling. Person C uttrycker att ledningsengagemanget är stort i 
företag 1 och att de har en hållbarhetschef som tar mycket plats på koncernnivå. Detta ses 
som ett tydligt tecken på att företaget lyft hållbarhet som en tongivande fråga, i vilken 
ledningen är inblandad. ”Vår ledningsgrupp vet att vi inte kan ducka för det här 
[hållbarhet]. Det ska vara med på vår agenda” (person C). Person D framhäver emellertid 
att prioriteringar kan skilja sig ägare emellan, då organisationen styrs av en 
föreningsdemokrati. Det blir således svårt att styra rationellt, eftersom intressekonflikter 
ibland uppstår. Respondenten tillägger likväl att ledningen, trots förekommande 
åsiktsskiljaktigheter, tar ett stort ansvar för hållbarhetsfrågor (Person D).  

Respondenterna från företag 2 riktar uppmärksamheten på att ledningens engagemang inte 
endast står att få, utan att det dessutom är proaktivt. Person E framhäver att engagemanget 
är stort och förklarar att det ger sig uttryck i de koncerngemensamma strategierna för 
hållbarhet som gäller för hela organisationen. ”Ledningen är väldigt duktig på att 
kommunicera strategierna och de har tydliga förväntningar att det ska vara en utveckling 
på hållbarhet”. Person G är inne på samma linje och konstaterar att ledningsengagemanget 
är stort: ”det är ju inte hållbarhetsavdelningen som tagit fram strategiska teman utan det är 
vår koncernledning. Ett av dessa teman handlar tydligt om vår position och vår målbild 
kring hållbarhetsfrågor. Det säger mycket om engagemanget”. Respondenten tillägger 
likafullt att det inte enbart är den högsta ledningen som är engagerad, utan att ledningen för 
respektive affärsverksamhet, såsom logistik, sortiment och inköp även visar prov på 
deltagande för hållbar utveckling. Det senare är i enlighet med Walker & Jones (2012, s. 
25), vilka i sin studie identifierade att hållbarhetsengagemang från såväl högsta ledningen 
som chefer på mellannivå sammanföll med SSCM. Person F argumenterar för att 
engagemanget är proaktivt och åberopar ett nyligt inlett stort samarbete med en statlig 
myndighet för att långsiktigt tillförsäkra försörjning av svenska råvaror. ”Vi tror att den 
inhemska varuförsörjningen kommer försvinna på lång sikt om ingen reagerar. Så det 
ligger i bästa intresse som svensk och som svenskt företag att hjälpa dem 
[producenterna]”. Detta var ett exempel där företaget jobbat aktivt med hållbarhet i 
förebyggande syfte. Ett annat är ett nyligt initierat pilotprojekt som ämnar förbättra 
levnadsstandarden för arbetare i Supply Chains högriskländer (person F). Person F 
framhäver ytterligare att detta proaktiva arbete inte utförs för att de vill visa hur bra de är, 
utan snarare för att de ”tror att det är rätt sak att göra. Vi kommunicerar inte mycket i 
media […] eftersom vi tycker att sådana saker inte måste marknadsföras. Det är saker vi 
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gör för att det är rätt. Det är en företagskultur” (person F). Enligt vårt förmenande belyser 
detta att företag 1 och 2 inkorporerat hållbarhetsinitiativ i ledningen. Åtaganden och 
resursinriktning mot hållbarhet i Supply Chain föreskrivs således av den högsta ledningen, 
som proaktivt sätter agendan vilken organisationen ska följa  

Företag 3 menar att hållbarhet är ett område som funnits med i ledning och utformning av 
affärsidé från början. Till skillnad från de övriga två organisationerna, backas denna 
hållning dock inte upp med ett materiellt åtagande för hållbarhet, t.ex. i form av en skriftlig 
miljöpolicy. ”Vi har med oss hållbarhet i bakhuvudet, med det finns inte så mycket uttalat 
på papper – det är snarare en ’feeling’” (person I). Respondenten menar att hållbarhet är 
smart då den ekonomiska och miljömässiga biten går hand i hand. Enligt Vi tolkar detta 
som en indikation på att icke-ekonomiska hållbarhetsmål beaktas grundat på ekonomiska 
incitament. Enligt vår bedömning visar detta att företag 3, p.g.a. att de är nyuppstartade, 
saknar formenlig struktur men att synergismen mellan reducering av resursutnyttjande och 
ekonomi ändå gör att hållbarhetsarbetet inte placerats i periferin till fullo. 

Ett ytterligare attribut som är nödvändigt och talande för huruvida ett företag ser hållbar 
utveckling som ett organisatoriskt åtagande eller inte, är att företaget har integrerat 
hållbarhet, vilket ges uttryck i dels att Triple Bottom Line beaktas i beslutsfattandet, dels i 
att hållbarhet inte är ett sporadiskt samtalsämne (Pagell & Wu, 2009, s. 48). Beträffande 
huruvida Triple Bottom Line är kärnpunkten i beslutsfattandet, har respondenterna från 
fallföretag 1 svarat att de har med hållbarhetsperspektivet. Person A betonar att hållbar 
utveckling är med som en del i beslutsfattningen: ”hållbarhet är alltid med som en punkt i 
driftsmöten”. Respondenten markerar därtill att de stora strategiska besluten i 
organisationen rör just hållbarhet. Person C ifyller att hållbarhetsarbetet, av den orsaken att 
det är en tydligt uttalad del i marknadsstrategin, är en beståndsdel i det agerande som leder 
till att de uppnår målen för deras organisatoriska strategi. För den skull, är det ett 
ofrånkomligt krav att hållbarhet inkluderas i beslutsfattandet (person C). Hållbarhet är 
emellertid inte nödvändigtvis en del i de dagliga operativa besluten och samtalen i de olika 
affärsverksamheterna. Ett belysande citat vilket ges av person C, gör likafullt gällande att 
hållbarhet beaktas eftersom det fästs avseende vid i de strategiska val som grundar det 
operativa arbetet. ”Det dagliga arbetet utgår från de strategiska och taktiska val vi gjort – 
och där finns det [hållbarhet] med. De transportavtal som vi har godkänt är hållbara 
alternativ, så den operativa verksamheten behöver inte göra de valen. Det är redan tänkt 
och klart.” (person C). Detta visar enligt vår bedömning på att det förefaller finnas en 
trygghet i företaget om att den operativa verksamheten, då den vägleds av de strategiska 
riktlinjerna, är hållbar. En annan möjlig tolkning hade likväl kunnat vara att det verkar 
finnas tendenser på att affärsfunktionerna frånsäger sig ansvaret och att denna 
självbelåtenhet medför att hållbarhet bara blir ett eventuellt tomt tillägg i de operativa 
samtalen. Person D uttrycker att de vet att hållbarhet inte tas upp i alla samtal, men 
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ambitionen är att det ska föras på tal överallt – oavsett affärsmässig fördel: ”Vi vill att de 
[funktionerna] ska jobba självständigt [med hållbarhet], men de ska inte behöva veta att de 
gör det för företagets del utan att de ska bara göra det”. 

Från det empiriska resultatet av respondenterna vilka representerar företag 2 är det utpräglat 
att hållbarhet är en specifik beslutspunkt i alla större investeringar och att de förutsätter att 
alla investeringar som görs ligger i linje med samtliga dimensioner av hållbar utveckling. 
På alla avtal som företaget sluter ställer de krav på kvalitet, efterlevnad av mänskliga 
rättigheter och miljömässig hållbarhet (person F). Person G hänvisar till företagets 
strategiska riktning i vilken hållbar utveckling är en essentiell del, vilket medför att de 
beslut som tas i enlighet med strategin per automatik uppmärksammar hållbarhet. Vad 
gäller dagligt samtal, har företaget stående frågor som rör hållbarhet i vissa mötesforum. 
Respondenten betonar emellertid att hållbarhet inte förs på tal på alla möten och att det är 
fördelaktigt (person G). De anser nämligen att det finns en risk att hållbarhetsfrågor endast 
ges en läpparnas bekännelse om det tas upp där det inte alltid är relevant: ”man kan [inte] 
säga att alla möten på [företaget] alltid pratar om hållbarhet och det tror jag inte att de 
ska göra heller, utan jag tycker att man ska ta upp frågan där det är relevant och där det 
är aktuellt så att det inte blir något som tas med bara för att. […] Så att det inte blir något 
påtvingat. Det ska vara någonting mer naturligt” (person G). Enligt vår värdering, kan vi 
således se att hållbarhet inte nödvändigtvis är ett dagligt samtalsämne hos varken företag 1 
eller företag 2, men att det inte heller är ett tomt tillägg i beslutsfattningen. Snarare tolkar vi 
det som att varje beslut som tas åtminstone bör förbättra en av de tre dimensionerna av 
Triple Bottom Line utan att medföra nettoskada på någon av de andra två. 

Påminnande om deras hållbarhetsmässiga riktlinjer, har emellertid företag 3 inte hållbarhet 
som en uttalad punkt på agendan i vare sig beslut eller dagligt samtal. Person I accentuerar 
likväl att det finns en förväntan att samtliga beslutsfattare har hållbarhet i åtanke. 
Respondenten anknyter sedan till ett aktivt hållbarhetsbeslut de tagit, vilket medfört att de i 
ett särskilt serviceområde levererar sina varor med cykel. Respondenternas förklaringar 
beträffande företagens hållbarhetsåtagande och -integration – i termer av 
ledningsengagemang, beslutsfattning och dagligt samtal – ådagalägger enligt vår 
bedömning följaktligen att såväl företag 1 som företag 2 integrerar hållbarhetsmål och 
hållbarhetstankemönster i sin hantering av Supply Chain. Hållbar utveckling förefaller vara 
ett strategiskt åtagande som drivs av ledningen, besluten inkluderar automatiskt 
diskussioner om miljömässig och social påverkan samt att samtal om hållbarhet, om än de 
inte sker dagligen, inte är tomma ord eller ett tillägg. Detta är i enlighet med vår teoretiska 
konstruktion vilken, med empirisk förankring i kunskap och erfarenheter från företag som 
är framstående inom SSCM, avslöjar att en organisatorisk inriktning mot hållbarhet är 
betydelsefull för att framgångsrikt verka för en hållbar Supply Chain (Pagell & Wu, 2009, 
s. 48; Walker & Jones, 2012, s. 25). Företag 3 saknar å sin sida en formenlig struktur, men 
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de har enligt vår värdering likväl obestridligen en ledning som överväger hållbarhetsfrågor i 
beslut, där synergismen mellan icke-ekonomiska och ekonomiska mål föranleder många av 
de besluten.  

5.2.3 DELAT ANSVAR FÖR HÅLLBARHET 
Såsom det uppgetts av Pagell & Wu (2009, s. 48) kan inte ansvaret för hållbar utveckling 
ges till en separat enhet inom organisationen om det ämnar eliminera nettoskador på miljö 
och samhälle från Supply Chain; det måste fördelas till samtliga funktioner. Resultatet från 
vår empiriska undersökning visar att fallföretag 1 inte har en specifik person eller enhet 
som på egen hand ansvarar för hållbarhet. Person A framhäver att det yttersta ansvaren 
ligger hos VD:n och att det därtill finns en arbetsgrupp som ägnar sig åt hållbarhet. Trots 
detta, sätter respondenten likväl eftertryck på att hela organisationen har ansvar för 
hållbarhet, något som anses vara nödvändigt på grund av hållbarhetens många ansikten. 
“[…] Hållbarhet innehåller så mycket mer än [ekologiska produkter]; social hållbarhet, 
ekonomisk hållbarhet och det är även brett att jobba med hälsa och goodwill. Om man vill 
uppmärksamma hållbarhet måste man göra det på bred front” (person A). Person C 
uttrycker att företaget har miljögrupper kopplade till olika funktioner, vilka sedan 
rapporterar till högre beslutsfattare som sedan följer hur det utvecklar sig: “Vi har det 
[ansvar för hållbarhet] i varje funktion, exempelvis har vår transportchef egna miljökillar 
som ger information till VD och kvalitetschef”. Person D förklarar att ansvaret fördelas 
över samtliga av organisationens funktioner, där sortiment, inköp och logistik har ansvar 
över sin del. Därtill diskuterar person D vidare att även butikerna i sig har enskilt ansvar 
över hur de handskas med sina miljöaspekter, vilket är i analogi med den grundade 
uppfattningen att hållbarhetsansvar ska vara integrerat i hela organisationen (Pagell & Wu, 
2009, s. 48). Person D gör emellertid gällande att hållbarhetsmässiga överväganden inte 
alltid är det som fäller utslaget hos de olika avdelningarna: ”den avdelning som har 
åtagande försöker alltid ha med det [hållbarhet] i sitt beslut, men det är klart att det inte 
alltid kan vara den avgörande faktorn”. Enligt vår bedömning antyder detta att företaget 
gör kortsiktiga eftergifter till affärsmässiga och ekonomiska behov. Vi tolkar detta som att 
hållbarhetsbeslutens verkställande hos de olika affärsverksamheterna underlättas om de 
även är meningsfulla rent affärsmässigt. 

Respondenterna från fallföretag 2 är likaledes eniga om att ansvaret för hållbarhet fördelas 
över hela företaget. Person E framhäver att hållbarhet är en fråga som alla, av den orsaken 
att det är centralt i deras strategi, har ansvar för. Respondenten tillägger att det ändå finns 
en specifik stödfunktion vilken stöttar med kunskap. ”[Alla har], beroende på sin roll, ett 
ansvar att jobba efter kärnvärdesstrategierna, men därtill har vi en […] hel avdelning som 
stöttar alla andra avdelningar med expertkunskap, olika insikter i kvalitet, miljö, socialt 
ansvar och hälsodelar” (person E). Det faktum att ansvaret delas, intygas av person F som 
framhäver att alla företagsavdelningar – inköp, produktutveckling, logistik, butik och lager 
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– arbetar med hållbarhet. Det finns likväl, som person E betonade, en formell 
ansvarsstruktur. Person G redogör närmre för organisationens ansvarsfördelning: “vi har en 
beslutande struktur på [företaget], sen har alla ett ansvar i sin respektive befattning. 
Beroende på sin befattning arbetar man mer eller mindre med hållbarhetsfrågor, men tittar 
man på den formella strukturen är koncernledningen ytterst ansvariga sen har dem en 
kommitté, […] som är en tvärfunktionell grupp […] där hållbarhetschefen är ansvarig. 
Den gruppen tar de tvärfunktionella och ofta ganska komplexa besluten, i och med att 
hållbarhetsfrågor oftast spänner över många områden och inverkar på många sidor. Det är 
bra att ha en sådan beslutsgrupp som är tvärfunktionell där man kan ta hänsyn till olika 
delar av verksamheten som kommer påverkas av en åtgärd som behöver utföras”.  

Respondenten accentuerar emellertid att hållbarhetsgruppen inte är ansvariga, utan snarare 
en ”facilitator”, d.v.s. en stödfunktion som underlättar framsteg genom att ange en bred 
hållbarhetsagenda och föreskriva riktlinjer (person G). Sedan är det upp till respektive 
bolagsledning och affärsverksamhet att efterleva strategierna och prioriteringarna (person 
F; person G; person H). Såväl företag 1 som företag 2 fördelar således enligt vår 
bedömning ansvaret för hållbarhet genom hela organisationen, där varje affärsfunktion 
verkställer beslut efter vilket de stöds av tvärfunktionella och stödjande hållbarhetsgrupper. 
Företag 3 har inte integrerat hållbarhetsarbetet i hela organisationen. Person I betonar att: 
”nej, det [delat ansvar för hållbarhet] har vi inte på långa vägar. Men det är något som 
alla förväntas ta ansvar för på individnivå”. Detta medför enligt vår värdering att 
hållbarhetsansvaret är något som outtalat placeras på de enskilda medarbetarnas och 
beslutsfattarnas axlar, vilka tillåts flexibilitet för att navigera avvägningarna mellan vinst, 
samhälls- och miljöresultat,  Detta medför enligt vår tolkning – då företaget saknar 
stödfunktion och föreskrivande riktlinjer för hållbarhet – att organisationens åtagande för 
hållbarhet blir avhängigt de enskilda medarbetarnas engagemang och ledande beslut.  

5.2.4 SAMMANFATTANDE REFLEKTIONER 
Sammanfattningsvis förefaller företag 1 och 2 enligt vår bedömning ha en allomfattande 
intern hållbarhetsstrategi där hållbarbetsvärderingar är en viktig del av deras filosofi, vilken 
faller likt en kaskad genom organisationen och förenar affärsfunktionerna. De förstår att 
hållbarhet är ett organisatoriskt åtagande, vilket medför att miljöfrågor inte är underställda 
den övriga verksamheten. Företag 3 saknar – av den anledningen att de är nyuppstartade 
och saknar formenlig struktur – motsvarande riktlinjer, vilka föreskriver specifika 
hållbarhetsaktiviteter och ger inre motivation till medarbetarna. Deras SSCM-arbete blir 
därför avhängigt beslutsfattarnas individuella engagemang. Vår bedömning är att de 
emellertid har en miljömässig hållning vilken innebär att hållbarhet ses som kompatibel 
med affärsmål, d.v.s. att miljöfrågor behandlas som en affärsmöjlighet, där synergismen 
mellan reducering av resursutnyttjande och ekonomi driver hållbarhetsarbetet i Supply 
Chain. Detta medför att den sociala aspekten av Triple Bottom Line är avbetonad i 
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förhållande till den ekonomiska och miljömässiga aspekten. I företag 1 och 2 är hållbarhet 
inte nödvändigtvis ett dagligt samtalsämne, men det är heller inte bara ett tomt tillägg; varje 
beslut som tas måste åtminstone förbättra en av de tre dimensionerna utan att för den skull 
förvärra standarden på någon av de andra två – där hållbarhetsbeslut underlättas om de är 
meningsfulla rent affärsmässigt. Vidare, illustrerar tabell 6 hur företagen arbetar med de 
interorganisatoriska faktorer vilka Pagell et al. (2009, s. 47-48) bedömde vara nödvändiga 
för att skapa en hållbar Supply Chain.  

Praktik Företag 1 Företag 2 Företag 3 

Riktlinjer/kärnvärde 
för hållbarhet 

þ þ ý 

Dagligt samtal om 
hållbar utveckling 

☐ ☐ ý 

Beslutsfattande enligt 
Triple Bottom Line 

þ þ ☐ 

Engagemang från 
ledningen för hållbar 
utveckling 

þ þ þ 

Hållbarhet integrerat i 
hela organisationen 

þ þ ý 

þ=Ja, de engagerar sig i aktivtiteten i betydelsefulla mängder. ý =Inget engagemang i 
aktiviteten. ☐=Begränsat engagemang i aktiviteten 

TABELL 6 IDENTIFIERAD ORGANISATIORISK PRAXIS FÖR SSCM 

5.3 HÅLLBART INKÖP 
En stor del av SSCM handlar om att integrera Triple Bottom Line i de intra- och 
interorganisatoriska processer som hanterar flöden från leverantörer i tidigare led (jfr 
Seuring & Müller, 2008, s. 1700; Walker & Jones, 2012, s. 15). Inköpsaktiviteter 
uppmärksammas mer än någonting annat i SSCM-litteraturen, då ett företag, i linje med 
hållbar utvecklings pågående konvergens med Supply Chains, även kan hållas ansvarig för 
sina leverantörers miljömässiga och sociala åverkan (Seuring & Müller, 2008, s. 1699). 
Yakovleva (2007, s. 87) presenterade att aktörerna och aktiviteterna i de tidigare stadierna 
av livsmedels-Supply Chain har större skadlig påverkan på miljö och samhälle, vilket 
innebär ett stort inköpsansvar för detaljhandlarna. Pagell & Wu (2009, s. 48-50) uppvisade 
ett studieresultat vilket belyste att framstående företag i termer av Triple Bottom Line i 
Supply Chain har implementerat en inköpspraxis som skiftat från den konventionella 
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associeringen av framgång med finansiella parametrar, och istället antagit ett holistiskt 
hållbarhetsperspektiv. I detta intresseområde, framhäver respondenterna sin redogörelse 
för: tillvägagångssättet vid val av leverantör; huruvida de arbetar med 
leverantörskontinuitet, d.v.s. ifall de utvecklar leverantörerna och/eller arbetar med 
transparens för att säkerställa att de kan växa; i vilken grad de samarbetar med leverantörer; 
samt hur de förhåller sig till lokalt inköp. Vidare presenterar vi det empiriska resultatet 
angående hållbart inköp. 

5.3.1 VAL AV LEVERANTÖR 
Pagell & Wu (2009, s. 50) åskådliggjorde att framstående företag inom SSCM inte knyter 
leverantörsurvalsbeslut till enbart ekonomiska målsättningar; de gör det med avseende på 
Triple Bottom Line och målsättningar att minska nettoskador på miljö och samhälle. 
Respondenterna från företag 1 uttrycker att leverantörsurvalet styrs av kravdokument, 
certifieringar och en uppförandekod, vilka samtliga bygger på ett ansvarstagande för 
miljömässiga och sociala system. Person B framhäver att de ställer krav på leverantörerna 
samt underleverantörer att hörsamma såväl produktsäkerhet som efterlevnad av etiska 
arbetsförhållanden; ”alla våra leverantörer ska leva upp till ett antal livsmedelskriterier, 
såsom produktsäkerhet, uppförandekoden och att arbetarna får betalt. Alla lagar och 
regler ska följas hos leverantören och deras underleverantör”. Person A erkänner att de 
fastställda inköpsnormerna vilka framför krav på hos leverantörerna är centralt i 
leverantörsvalsprocessen; ”det finns en uppförandekod, policys och kravdokument som 
inköparna jobbar efter”.  

Dessa krav – av vilka vissa är branschgemensamma och vissa är utökade enskilda krav från 
företags sida – är inte endast vägledande utan de är, som person B förtydligar, oeftergivliga; 
”vi släpper inte in någon leverantör om vi kan se att de inte sköter sig. […] de måste 
uppfylla en viss standard för att de över huvud taget ska vara aktuella. När vi kollar på ny 
leverantör har vi tunga formulär med olika certifikat. Ifall de kan hantera första gallringen 
kollar vi närmare på produkterna, där en produktspecialist tittar på kvaliteten. […] sen när 
vi samarbetat ett tag genomför vi eller en tredje part en fysisk audit (förf. anm. revision) 
hos leverantörerna”. Certifikaten är internationella certifieringssystem vilka avser 
auktorisera leverantörernas produktsäkerhet och deras strävan efter att inkorporera socialt 
och miljömässigt ansvar i hela Supply Chain där ISO-standarder nämns specifikt. Krav 
kring barnarbete, rätten att ansluta sig till fackliga organisationer, minimilöner och 
arbetsförhållanden måste uppfyllas, annars undviker företaget att göra affärer med dem 
(person B). Certifiering anses vara en del av den bästa praxis för SSCM som identifieras i 
litteraturen. T.ex. visade Pagell & Wu (2009, s, 50) att företag vilka införlivat Triple 
Bottom Line i Supply Chain innefattar certifieringar i sina inköpsaktiviteter för att 
minimera miljömässig och social risk. Kravställningarna gäller alltifrån producenter i 
Bangladesh till bärplockare i Sverige men det är, som Person D belyser, emellertid en större 
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utmaning att intyga kvaliteten och uppfölja leverantörer i utvecklingsländer. 
Respondenterna sätter likväl eftertryck på att företagets omsorgsfulla urval av leverantörer 
främjar ansvarsfullt producerade varor; ”Kravmärkta livsmedel ska alltid gå först, sedan 
följer ekologiskt och fair trade” (person B). ”Vi är bäst på marknaden med […] 
kravmärkta produkter. Det är ett jättestort bidrag” (person D). Valet av leverantör är ett 
omfattande arbete som innehåller mycket aspekter, men person D sammanfattar det likväl 
bäst genom att betona att de ”grundläggande kraven är de som rör hållbarhet”.  

Från vår empiriska undersökning av företag 2 är det enligt vår bedömning utpräglat att de, 
kongruent med företag 1, beaktar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling i 
utformningen av leverantörsbasen. Person F diskuterar betydelsen av att integrera 
hållbarhet i inköpsarbetet och framhäver att det finns många prövanden såsom att intyga 
kvalitet, minska resursutnyttjande samt tillförsäkra efterlevnad av sociala krav, d.v.s. att 
samtliga inblandade arbetare I Supply Chain från gård till bord har en tillräcklig lön. Därtill 
är det viktigt att barnarbete inte förekommer, att det är bra arbetsförhållanden samt att det 
inte finns några restriktioner på att ansluta sig fackligt (person F). För att för att bistå valet 
av leverantörer och säkerställa att dessa hållbarhetsfrågor hörsammas av leverantörerna, 
använder företaget certifieringar och krav. Sedan går mycket av arbetet med leverantörerna 
ut på att skapa spårbarhet och att stå för deras ord. Person E förtydligar: “vi måste kunna 
visa att ‘vi har kontroll på våra leverantörer’ om vi säger att vi har det. Vi ställer väldigt 
stora krav på att ha koll på alla delar som vi hävdar att vi faktiskt har koll på”. Det ska 
således vara tydligt varifrån produkterna kommer ifrån och under vilka förhållanden de 
produceras. Av dessa orsaker, är hållbarhet centralt vid valet av leverantör, där frågan de 
ställer sig är; “’uppfyller de våra högt ställda krav kring miljö och kvalitet?’, ‘arbetar de 
med dessa typer av frågor?’ För att över huvud taget kunna börja fundera över 
leverantören krävs det att de uppfyller dessa krav inom hållbarhetsområdet. Först efter 
detta kommer pris, leverans och de vanliga beslutspremisserna in i beräkningen” (person 
E).  

Person G förklarar att de jobbar med en standardiserad process med tydligt ställda krav på 
leverantören med avseende på produkterna och deras verksamhet, varpå de jobbar med 
revisioner för att följa upp leverantörernas efterlevnad och utveckling. “Vi har ju olika 
’grindar’ som man måste passera [för att få leverera produkter] där vi gallrar ut de som 
inte kan möta de kraven vi har. Sen har vi generellt sett ett förbättringstänk. Om vi hittar 
någonting fel så ger vi leverantören en andra chans. Tar inte leverantören den chansen så 
kan det vara läge att avbryta det samarbetet. […] Det här innebär att om du är ny 
leverantör behöver du passera de här grindarna innan du kan börja leverera till oss” 
(person G). En av respondenterna betonar att kraven är större om leverantören kommer från 
ett s.k. högriskland. Av den orsaken, har företaget varit med och grundat ideella 
internationella organisationer vilka verkar för att främja mänskliga rättigheter och 
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livsmedelssäkerhet. Under dessa finns flera certifikat vilka ses som tvingande; ”Om en 
leverantör vill arbeta med oss, måste de ha ett godkänt certifikat” (person F).  

Vi tolkar resulatet från dessa två fall som att valet av leverantör följaktligen förefaller styras 
av en hållbarhetsmässig grindvakt, där leverantörscertifiering ses som en slags teknisk 
standard vilken hjälper beslutsfattandet. Vi gör bedömningen att både företag 1 och företag 
2 baserar urvalet av leverantörsbasen på Triple Bottom Line och målsättningar att minska 
nettoskador på miljö och samhälle, vilket är i enlighet med tidigare SSCM-forskning (jfr 
Pagell & Wu, 2009, s. 50). Köpare får sålunda enligt vår värdering bara köpa från 
organisationer vilka har certifierats eller alternativt förhåller sig till uppförandekoden och 
övriga hållbarhetskrav. I fallföretag 3 sköts stora delar av inköpet av färdiga matkassar 
centraliserat från en inhemsk partihandlare; ”[leverantören] säkerställer att vi får de grejer 
vi behöver. Sedan när det behövs nya produkter så är det dem som beställer från 
underleverantörer om så behövs”. Person I uttrycker att de varken äger eller har inflytande 
över så stor del av värdekedjan; ”vi köper av någon, sedan låter vi någon annan leverera ut 
det till konsument”. Företaget har likväl makt över deras sortiment och varuutbud där noga 
utvalda ekologiska och hälsosamma produkter är en del av konceptet, vilket tillkännages av 
respondenten; ”vi har lite policys kring planeringen och hur vi ska förhålla oss med inköp. 
Att produkterna ska vara ekologiska […], det finns hela tiden i bakhuvudet, det sitter i 
ryggmärgen hos oss”. Respondenten låter emellertid förstå att det finns vissa avväganden 
med ekologiska produkter och att de, eftersom de kämpar med att uppnå tillräckliga 
volymer och saknar kapacitet att hantera flertalet leverantörer, begränsas i det arbetet. ”Vi 
försöker ha tag på tillräckliga volymer så då blir det svårt ibland med ekologiska varor, 
eftersom det blir för många leverantörer för oss att hantera” (person I). Dessutom; ”finns 
[det] ekologiska varor som ibland har sämre miljöpåverkan i vårat led” (person I). Enligt 
vår bedömning åskådliggör detta att företaget 3, på grund av sin storlek, saknar kapacitet 
och marknadsinflytande att hantera en stor leverantörsbas och att de därmed saknar resurser 
att inkludera leverantörernas hållbarhetsengagemang som en del av urvalet och 
kvalitetssäkringen av dem. 

5.3.2 LEVERANTÖRSKONTINUITET 
Leverantörskontinuitet är en originell praxis, vilken framstående SSCM-aktörer tillämpar i 
avsikt att se till att alla aktörer i Supply Chain inte bara fortsätter sin verksamhet, utan 
också att de gör det med ett förfarande som möjliggör för dem att frodas, återinvestera, 
förnya och växa (Pagell et al., 2010, s. 63; Pagell & Wu, 2009, s. 48). Enligt Pagell et al. 
(2010, s. 63) sammanfattas leverantörskontinuitet som begrepp bäst som gemensamt 
välstånd, med aktiviteter som utveckla leverantörer, betala över marknadspris och att öka 
transparens över hela Supply Chain, d.v.s. att ha fullständig redovisning av flöden av 
pengar till ursprungen för att säkerställa att ingen aktör exploateras (Pagell et al., 2010, s. 
65), vilket är en av de mest påtagliga aktiviteterna beträffande den sociala dimensionen av 
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SSCM. Företag 3 har, enligt vår empiriska data, inte några initiativ för 
leverantörskontinuitet, vilket enligt vår tolkning kan attribueras till deras avsaknad av 
marknadsinflytande. För att kunna arbeta för kedjans gemensamma välstånd erfordras 
således en förmåga att influera processen. Hos företag 1 är transparens däremot en 
uttrycklig angelägenhet, av den orsaken att redovisning av ersättning och lönevillkor är ett 
av kraven i uppförandekoden. Att bonden ska kunna ha en skälig levnadsstandard är något 
de har kontroll över; ”Ja det [kontroll över Supply Chain från jordbruk till konsument] har 
vi (person B). Respondenterna låter emellertid erkänna att kontrollen huvudsakligen sker på 
sista förädlingsplats, vilken sedan förväntas kontrollera sina leverantörer; ”Vi har kontroll i 
kedjan. Men vi uppsöker inte enskilda bönder, det gör våra leverantörer. Vi lämnar över 
första ansvaret till leverantör” (person A). ”Vi kan inte kontrollera allt. Där får våra 
leverantörer signera ett kontrakt att de har koll på sina underleverantörer” (person B).  

Tanken är således att ansvaret för kontinuitet och efterlevnad av sociala krav ska spridas 
som ringar på vattnet till de aktörer företaget inte har kontakt med. Insatserna och 
kontrollen varierar dock beroende på den risk som produkterna bedöms medföra. På vissa 
importprodukter, framhäver person A, genomförs noggrannare uppföljning främst av den 
orsaken att det finns mer osäkerhet kring åtlydnad av sociala krav. I enlighet med Pagell et 
al. (2010, s. 68), vilka fann att framstående företag inom SSCM frångått konventionellt 
profitcentrerad inköpspraxis, förefaller företaget enligt vår värdering således göra 
anpassningar till annat än de ekonomiska riskerna. Såsom vi ser det, görs följaktligen de 
största insatserna nödvändigtvis inte hos de leverantörer med störst vinstrisk, utan med 
störst risk mot bristande social efterlevnad. Respondenterna belyser sedan att de bidrar till 
att skapa leverantörskontinuitet med avtalsspecifika insatser och att detta huvudsakligen 
sker med strategiska produkter; ”Det [arbetet för att säkerställa att leverantörerna kan 
växa] beror på vilka typer av produkter det gäller. Vi jobbar med vissa kortsiktigt och 
mellansiktigt, andra långsiktigt. Vissa produkter handlar vi upp en gång om året. Håller de 
alla våra krav så försöker vi köpa dem billigt. Men vissa produkter jobbar vi långsiktigt 
över flera år där vi försöker utveckla produkterna och vårt samarbete” (person B). Vad 
gäller att bedriva leverantörsutveckling, uttrycker person D att de generellt inte erbjuder 
utvecklingsresurser, men att de ibland utbildar leverantörerna med avseende på hur de kan 
leverera certifierade varor och uppfylla företagets hållbarhetskrav; “Vi är kunder, vi har ett 
avtal och en möjlighet att ge avkastning. Sen naturligtvis förenar vi vissa krav med 
information och utbildningsinsats. Exempelvis i samband med våra krav på godkända 
fiskar så tog vi in leverantörerna för information om varför vi tagit ställning”. Detta är i 
linje med Pagell & Wu (2009, s. 48-49), vilka presenterade att leverantörsutbildningar 
rörande hur de kan leverera certifierade varor är en praktik som främjar Triple Bottom Line 
i Supply Chain. Enligt vår värdering förefaller således företaget engagera de sig i såväl 
leverantörskontinuitet med utbildning, transparens samt hållbart leverantörssamarbete med 
nyckelleverantörer för att främja gemensamt välstånd. 
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Resultatet från vår empiriska undersökning visar enligt vår förmenande vidare att 
fallföretag 2 ser leverantörskontinuitet som en angelägenhet, vilket leds i bevis av att de, 
vilket Person E och Person F belyser, nyligt har initierat ett projekt för att utvärdera 
lönesituationen hos internationella leverantörer och förbättra levnadsstandard i 
högriskländer. Person E accentuerar därtill att “det måste fungera på lång sikt med 
leverantörerna. De måste kunna tjäna för sin överlevnad och kunna fortsätta producera 
varor”. Som exempel på åtaganden de genomför för att främja leverantörsvälstånd nämns 
bl.a. ett samarbete med en europisk organisation där kunder finansierar lokala lösningar så 
att kvinnor kan starta upp egna odlingar (person G), ett lokalt hållbarhetsprojekt 
tillsammans med leverantörer i Afrika (person E) samt ett projekt där de driver mer frukt 
och grönt från Sverige; “vi känner att det finns en konflikt i Sverige då det finns mindre och 
mindre kapacitet och intresse att producera råvaror i Sverige. Om ingen reagerar på det, 
så kommer produktionen att försvinna på lång sikt. Så det ligger i vårt bästa intresse som 
svensk och som svenskt företag att hjälpa dem [de inhemska producenterna] (person F). 
Respondenterna befarar att det – på grund av en eskalerade global befolkningsökning – 
finns risk att utbudet i framtiden kommer vara mindre än efterfrågan. Av den orsaken 
bedrivs kontinuitetsarbetet för att säkerställa varuförsörjningen; “om vi investerar i rätt tid 
med våra leverantörer för att faktiskt få allt rätt, är vår förväntan att leverantörerna längs 
linjen kommer att investera tillbaka i oss för att säkerställa vårt flöde av varor” (person F). 
Pagell et al. (2009, s. 65) menar att leverantörskontinuitet medför att leverantörerna 
kommer vara tillgängliga i framtiden. Det oaktat, visar empirin enligt vår värdering att 
företag 2 även jobbar med detta för att främja den motsatta omständigheten, d.v.s. att de 
själva i framtiden – när förhandlingsstyrkan förskjuts till leverantörerna – kommer att 
tillförses med försörjning. 

Kontinuitet spänner över hela Supply Chain (Pagell et al., 2010, s. 63). Respondenterna 
från företag 2 framhäver, i enlighet med det, att de strävar efter insikt hela vägen till 
jordbruksfältet och att deras krav inte förändras när de köper in från stora leverantörer 
belägna i regioner, vilka inte präglas av hållbarhetsrisker i samma utsträckning; “vi [går] 
hela vägen till bonden. När vi exempelvis arbetar med en leverantör av fryst mat i Europa 
förändras inte våra krav. Vi vill fortfarande ha ett intyg från lantbrukssnivå. Vi vill att 
underleverantörerna ska efterleva våra krav […] och se till att hela Supply Chain är i 
linje” (person F). De upplever likväl en viss komplexitet vad gäller kontroll av alla 
produkter, varför de har identifierat ett antal kritiska råvaror, som t.ex. frukt grönsaker och 
kött, där de beroende på riskanalysen går längre tillbaka i Supply Chain. I dessa ställer 
företaget krav på spårbarhet och en etisk samt miljömässig standard hela vägen från odling 
(person G).   

Beträffande leverantörsutveckling, bedriver företaget inte endast sporadiska utvecklande 
aktiviteter, utan det ses det som en viktig dimension i företagets inköpsaktiviteter; “en 
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dimension som inte ska glömmas bort är ju att man också ska jobba med kunskaps- och 
ansvarsfrågan i leverantörsledet, alltså att genom utbildningar eller genom 
utvecklingsprojekt säkerställa att leverantören blir bättre. […] det är en del i 
hållbarhetsarbetet kopplat till inköpsfunktionen. Det gäller inte bara kontroll, det är även 
capacity building – att utveckla kapacitet hos våra leverantörer. Det handlar inte bara om 
att ställa krav och kontrollera att leverantören följer kraven, utan det handlar också om att 
samarbeta för att få leverantörerna att bli än bättre leverantörer. Sådant som spiller över 
till leverantörernas ekonomiska situation” (person G). Person E utvecklar resonemanget 
och menar att de har makt att få leverantörerna att växa genom dels sortiment, där företaget 
kan ta in fler produkter och ge större plats i försäljningskanalerna; dels projekt, där de 
förser leverantörerna med resurser eller finansierar andra organisationer som bidrar till 
utveckling. Respondenten tillägger emellertid att ”[…] det gäller en relativt liten del av 
leverantörsbasen” (person E). Pagell et al. (2010, s. 64) åskådliggjorde att 
utvecklingsinsatserna ofta gav fördelar till leverantören att hantera andra köpare. I enlighet 
med det, framhäver person F att deras utvecklingsarbete för hållbarhet med en leverantör i 
Sydamerika medfört att den leverantören nu kunnat rikta sig till andra marknader och växa. 
”Allt tack vare hållbarhet” (person F). Person G betonar att utvecklingsarbetet vanligen 
endast beaktar social och miljömässig prestanda men att det behöver gälla en leverantör 
som är viktig för dem. Denna intressanta aspekt belyser enligt vår bedömning att företaget 
jobbar med en otraditionell form av leverantörsutveckling, vilken ämnar att utveckla 
leverantörernas hållbarhetsprestande även i andra Supply Chains än den de själva är med i.  

Utifrån presentationen ovan, är vår bedömning att både fallföretag 1 och 2 jobbar med att 
försöka tillförsäkra leverantörskontinuitet och gemensamt välstånd, där de mest synliga 
aktiviteterna enligt vår värdering är strävan efter kontroll och transparens över hela Supply 
Chain samt leverantörsutveckling. Angående transparensen förläggs ansvaret emellertid 
generellt hos sista förädlingsplats, vilka förväntas kontrollera sina leverantörer. 
Utvecklingen gäller främst hållbarhet hos nyckelleverantörer alternativt högriskprodukter 
med syftet att mildra social och miljömässig skada. Företag 2 förefaller därtill enligt vårt 
förmenande försöka säkerställa varuförsörjning samt hjälpa leverantörerna att växa. Att 
leverantörens tillväxt medför fördelar vilka tillfaller leverantören i sig samt eventuellt 
konkurrenter ses inte som ett problem, då företaget kommer ha en starkare leverantör.  

5.3.3 HÅLLBART LEVERANTÖRSSAMARBETE 
Såsom angivits tidigare, är samverkande beteenden med leverantörer vilka ämnar uppnå 
förbättrade nivåer av hållbarhet i Supply Chain centrala för överlägsen prestanda vad gäller 
Triple Bottom Line. Att samarbeta för att certifiera arbetsvillkor och att arbeta med 
återvinningsbara förpackningar och avfallsreducering, t.ex. att eliminera farliga kemikalier, 
giftiga ämnen eller höga CO2-utsläpp, har en positiv inverkan på det köpande företagets 
prestanda med avseende på samtliga dimensioner av Triple Bottom Line (Hollos et al., 
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2012, s. 2979). Respondenterna som representerar fallföretag 1 förklarar att de samarbetar 
med leverantörerna för hållbarhet; ”vi tittar på potentiella utvecklingsområden och mål, 
sedan så samarbetar vi med dem så att det verkställs” (person D). Person C accentuerar 
likväl att det inte sker något samarbete på produktnivå; det gäller endast samarbete för 
anläggning och processer. ”Vi försöker [samarbeta] för att ha gröna transporter så mycket 
som det går samt att hitta förpackningslösningar som kräver mindre energi”. På 
produktnivå handlar arbetet mot leverantören mer om att ställa krav på leverantören och att 
sedan – efter en avsatt tidsfrist – utföra revision för att säkerställa att leverantören fått sin 
ansvarslösa produktion att upphöra. Detta kan gälla kontroversiella råvaror som t.ex. 
palmolja och genmodifierad majs (person B). Vad gäller social praxis och arbetsvillkor är 
certifiering och åtlydnad av uppförandekoden ett krav för att alls tas i beaktande som 
leverantör (se avsnitt 5.3.1), varvid efterlevnaden sedan utvärderas på plats. I linje med 
Klassen & Vachons (2003, s. 348) presenterade resultat, leder en så beskaffad samarbets- 
och utvärderingsaktivitet till att leverantören allokerar mer resurser till 
föroreningsförebyggande åtgärder – vilket i sin tur bidrar till en mer hållbar Supply Chain. 
Det innebär därtill att företaget själv presterar bättre enligt Triple Bottom Line (Hollos et 
al., 2012, s. 2979). 

Den insamlade empirin från fallföretag 2 vittnar enligt vår bedömning om att 
respondenterna bedömer att hållbart leverantörssamarbete är av stor betydelse. Person E 
framhäver att de hjälper leverantörer att arbeta klimatsmartare och med bättre kvalitet – 
framför allt när det kommer till deras eget varumärke. Respondenten tillägger att mycket av 
samarbetet för hållbarhetsmål även gäller transporter, där pallar är en specifik brydsamhet. 
Respondenterna medger att de ibland upplever svårigheter med att inducera hållbara 
processer hos leverantörerna; “Det är svårt att tala om för dem vad de ska göra, eftersom 
de är självständiga företag. Men vi delar med oss av vår passion, vi visar dem att de är 
viktiga för oss. Sedan visar vi att ‘detta är de fördelar ni kan erhålla om ni arbetar på detta 
sätt istället’”, men att det går att övertala dem; “om de lyssnar, kommer de få en långsiktig 
fördel. Vi samarbetar med dem, men det tar tid” (person F). Företaget har, såsom angivits 
tidigare, initierat flertalet projekt för att bl.a. främja inhemsk livsmedelsproduktion, bedöma 
löneförhållanden i högriskländer samt effektivisera vattenutnyttjandet hos leverantörer 
(person F; person G; person E). Person G betonar att dessa projekt är samarbetsprojekt. 
“Det är ingenting som vi dunkar i huvudet på leverantörerna utan det är något som vi gör 
tillsammans. Det krävs ju mest insatser från oss, men också från dem”.  

Samarbetet för efterlevnad av sociala krav sker främst genom certifiering. Sedan utvärderas 
leverantörerna (person E). Person G utvecklar att de har en revisionsprocess där funna 
brister återkopplas till leverantören, vilken sedan ges en tid för att utreda och åtgärda 
problemet. Respondenten förklarar emellertid att de inte vill uppfattas som en polisiär 
verksamhet, utan att det istället handlar om ett samarbete för kontinuerlig förbättring. 
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Person F förtydligar det bäst genom att uttrycka; ”Vi går hand i hand med dem 
[leverantörerna] i processen av efterlevnad av sociala krav”. Detta tydliggör att företaget – 
i enlighet med Pagell & Wu’s (2009, s. 50) resultat – samverkar med leverantörer för att 
uppnå hållbarhetsmål.  

Det externa samarbetet fokuserar mycket på inköp, men det är även beaktansvärt att 
företagen samarbetar med leverantörer för att åstadkomma grön logistik och transport. Från 
respondenterna i urvalet framgick det att de realiserar insatser för att minska svinn, gå ifrån 
och minska förbrukningen av fossila bränslen, minska paketering samt att avveckla 
miljöskadliga fraktcontainers. Vi ser att de mer traditionella logistikaktiviteterna, såsom 
bränsle- och emballageoptimering samt fyllnadsgrad, anses – bortsett från de uppenbara 
ekonomiska fördelarna – även tillföra lindrande verkningar på miljö. Det är i analogi med 
Pagell & Wu’s (2009, s. 51) resultat, d.v.s. att en minskning av användning av fossila 
bränslen och paketering är aktiviteter som sammanfaller med SSCM. Vår bedömning är 
slutligen att företag 1 och företag 2 uppmärksammar att de endast är så hållbara som deras 
leverantörsbas är. De praktiserar samordnande åtgärder med nyckelleverantörer för att 
gemensamt arbeta för bättre prestanda med avseende på Triple Bottom Line för att få 
ansvarsfulla processer att falla som en kaskad genom hela Supply Chain. 

5.3.4 LOKALT INKÖP 
Av den orsaken att det reducerar miljöföroreningar och avfall relaterat till transport, 
identifierade Pagell & Wu (2009, s. 46) lokalt inköp som sammanfallande med Triple 
Bottom Line i Supply Chain. Därtill stödjer lokalt inköp lokala producenter, stimulerar den 
regionala ekonomin och bidrar till landsbygdens hållbarhet (Jones et al., 2005, s. 212) samt 
främjar ekologiska livsmedel (Walker & Preuss, 2008, s. 1607). Fördelarna förefaller vara 
för många för att försummas, vilket också ges uttryck för i vårt empiriska resultat. Två av 
de tre företagen lägger stor vikt vid lokalproducerat inköp. Person B, person D och person 
F framhäver att de drivande faktorerna bakom detta är konsumentefterfrågan. Person F 
förklarar att ”det finns… ett stort intresse från svenska konsumenter att äta svenska 
produkter. Det inte så stor skillnad mellan svenska eller belgiska ärtor, men den svenska 
kommer att sälja bättre”. Närodlat och ekologiska produkter växer hela tiden, varför e-
livsmedelsaktörerna prioriterar lokala råvaror i det centrala inköpet. Person E låter erkänna 
att det emellertid är svårt att fatta ett definitivt beslut om vad som är lokalproducerat och 
vad som inte är det, men tillägger att de i varje fall eftersträvar svenska leverantörer.  

Arbetet med lokalt inköp sker likväl inte endast av affärsmässiga skäl, utan huvudsakligen 
för att stimulera regional ekonomi. Varor från lokala leverantörer marknadsförs, vilket är 
ett sätt att stötta leverantörerna genom att förmå konsumenterna att välja den produkten. 
Detta görs av sysselsättningsskäl, d.v.s. värna om den lokala produktionens vitalitet (person 
A). Analogt, betonar person F att deras lokala sourcing bedrivs för att ”[…] se till att vi har 
tillräckligt med resurser i detta land för att producera produkter som konsumenten 
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behöver”. Vidare jobbar företag 2 – såsom tidigare angivits – med ett projekt med en 
offentlig myndighet för att tillförsäkra långsiktig försörjning av svenska råvaror. Den 
sociala dimensionen, d.v.s. sysselsättning hållbarhet av landsbygd, och den kommersiella 
dimensionen är följaktligen det främsta fokusområdet, men respondenterna 
uppmärksammar ändå de miljömässiga fördelarna, vilka lokal produktion medför; ”Det är 
hållbara produkter de [lokala producenter] har. Småskalig produktion med ekologiska 
varor” (person A). Ökad färskhet av produkter nämns även som en fördel, då långa 
transporter och kemiska ingångar inte förekommer i samma utsträckning (person H). 
Respondenterna bedömer således att det lokala inköpet bidrar till samtliga pelare av Triple 
Bottom Line. Enligt vår bedömning tillämpar både företag 1 och 2 lokalt inköp, även om 
det företrädesvis har markerats med en kommersiell prägel. Beroende på vårt urvals 
utformning, har vi dessvärre inte kunnat samla in någon empiri rörande hur och/eller varför 
företag 3 tillämpar inköp av lokalproducerade varor. 

5.3.5 SAMMANFATTANDE REFLEKTIONER  
Avslutningsvis, ser vi att leverantörscertifiering i två av fallen fungerar som en ”grön 
grind”, vilken hjälper hållbarhetsinriktningen av inköpsfunktionen, d.v.s. köpare får bara 
köpa från organisationer som har certifierats eller håller sig till uppförandekod och/eller 
policy. Vi finner att företag 1 och 2 frångått det konventionella profitcentrerade 
inköpsarbetet för att i högre grad integrera hållbar utveckling i den långsiktiga hanteringen 
av leverantörsbasen. Relevanta frågor rör inte endast pris och leveransrisk, utan istället görs 
avvägningar mellan skäliga löner och arbetsvillkor för varje person som åtas i Supply 
Chain-strukturen, avfallsreducering och minskat resursutnyttjande. De arbetar med 
riskanalyser, vilka gör anpassningar till inte bara kvalitet, utan framför allt brist på 
efterlevnad av miljömässiga och sociala krav. Vidare tolkar vi att företagen engagerar sig i 
såväl leverantörskontinuitet med utbildning, transparens samt hållbart leverantörssamarbete 
med nyckelleverantörer för att främja gemensamt välstånd och att få ansvarsfulla processer 
att falla som en kaskad genom hela Supply Chain. Huruvida detta sedan sker, går emellertid 
att ifrågasätta. Både företag 1 och 2 förlägger ansvaret hos sista förädlingsplats, vilken 
sedan förväntas kontrollera sina leverantörer. Företagen jobbar sedan med revisioner, där 
de föredrar positiva incitament framför negativa incitament (såsom att svartlista). Fallen 
arbetar även med lokalt inköp, även om det företrädesvis ges en kommersiell prägel. De 
uppmärksammar likväl att det bidrar till samtliga pelare av Triple Bottom Line, i termer av 
sysselsättning och ekologiska varor. Tabell 7 nedan redogör för hur företagen arbetar med 
de hållbara inköpsaktiviteter vilka Pagell et al. (2009, s. 47) och Pagell et al. (2010, s. 64) 
identifierade hos framstående SSCM-företag. Företag 3 köper in allt centraliserat från 
partihandel och vi finner att de, på grund av sin storlek, saknar kapacitet och 
marknadsinflytande att styra inköpsverksamheten i enlighet med SSCM. 
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Praktik Företag 1 Företag 2 Företag 3 

Val av leverantör 
knyts till hållbarhet 

þ þ ý 

Transparens þ þ ý 

Leverantörsutveckling 
för hållbarhet 

þ þ ý 

Hållbart 
leverantörssamarbete 

þ þ ý 

Utveckling för att 
förbättra andra SC:s 

ý þ ý 

Lokalproducerat inköp þ þ - 

þ=Ja, de engagerar sig i aktivtiteten i betydelsefulla mängder. ý =Inget engagemang i 
aktiviteten. ☐=Begränsat engagemang i aktiviteten. -=Saknar empiri 

TABELL 7 IDENTIFIERAD INKÖPSPRAXIS FÖR SSCM 

5.4 HÅLLBAR DISTRIBUTION  
Såsom hävdats tidigare, är det viktigt att livsmedelshandelns utveckling beträffande e-
handel utveckling sker på ett miljövänligt sätt. Studier (Edwards et al., 2009; Matthews et 
al., 2001; Siikavirta et al., 2003; Sivaraman et al., 2007; Williams & Tagami, 2003) visar 
att e-handeln, av den orsaken att den föranleder en substituering av miljöskadliga 
persontransporter till och från butik till effektivare distribution, har såväl kostnads- som 
miljöfördelar i form av mindre förorenande utsläpp och mindre resursutnyttjande. Eftersom 
studieresultaten är en funktion av de antaganden som görs och att det är svårt att fastställa 
hur människor använder sin tid och hur de reser, går det emellertid inte att fastställa 
huruvida e-handel är miljövänligare eller inte. Av den anledningen kommer en övergång till 
el-lastbilar vara av mer värde än en eventuell substitutionseffekt av trafik. På grund av e-
handelns inflytande över Supply Chain, är det således av vikt att skapa insikt i hur e-
livsmedelsaktörerna tar initiativ för att utveckla distributions- och transportsystem med 
komponenter vilka beaktar Triple Bottom Line och ligger i linje med SSCM samt hållbar 
utveckling. I detta intresseområde, har respondenterna uttryckt sina tankar kring de 
bakomliggande faktorerna till e-handelssatsningen, de hållbarhetsutmaningar som 
utvecklingen av denna nya försäljningskanal medför samt hur de arbetar för att 
implementera hållbara Supply Chain-komponenter i distributionen. Vidare redogör vi för 
företagens e-handelsmodell och de drivkrafter som låg bakom det valda alternativet.  
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5.4.1 DRIVKRAFTER BAKOM E-HANDELSKONCEPT 
Triple Bottom line bygger på devisen att den ekonomiska aktiviteten ska vara långsiktigt 
lönsam. Eftersom orderuppfyllnad via internetkanalen är en aktivitet med höga operativa 
kostnader (Punakivi & Tanskanen, 2002, s. 498) finns det följaktligen en risk att 
ansträngningar för att avhjälpa miljö- och samhällsskadliga effekter från distributionen 
försätts i periferin, varför det är av vikt att komma underfund med aktörernas motiv bakom 
satsningen på e-handel och valt tillvägagångssätt för orderuppfyllnad samt hur de betraktar 
avvägningarna mellan de hållbarhetsmässiga dimensionerna det medför. Vidare, beskriver 
Tabell 8 fallföretagens respektive e-handelsmodell och orderuppfyllnadskoncept, varpå 
empirin presenteras och tolkas.  

Fallföretag E-handelsmodell Koncept för orderuppfyllnad 

Företag 1 Bricks-and-clicks (1) Hemleverans från butik/plocklager med 
närvaro/ (2) Click and Collect 

Företag 2 Bricks-and-clicks (1) Click and Collect/ (2) Hemleverans från 
butik med närvaro 

Företag 3 Pure Player Hemleverans med närvaro 

TABELL 8 FALLFÖRETAGENS E-HANDELSKONCEPT 

Flera av respondenterna markerade att deras strategiska satsning på e-handel har pådrivits 
av det faktum att marknaden för livsmedel via internet, till skillnad mot för ett decennium 
sedan, nu är mogen och redo. Person A uttrycker att de hade en e-handelstjänst för 10 år 
sedan, men att det snabbt lades ned eftersom tekniken var för tidig marknadsmässigt. ”Jag 
tror marknaden är mer mogen nu än för 10 år sedan” (person A). Samtliga respondenter 
framhäver att konsumenter efterfrågar e-handelslösningar. Person G framhäver att ”Det 
ligger rätt i tiden rent kundbeteendemässigt att tillhandahålla e-handelslösningar. 
Hållbarhet har inte varit den frågan som drivit beslutet utan det har ju varit kopplat till 
dem [kunderna]. Vi ser nu att det finns en annan mognadsgrad bland kunderna helt enkelt. 
Det är fler som väljer att köpa och handla på nätet. Så det ligger rätt i tiden”. Person D 
instämmer koncist att ”det [e-handelslösning] är ett behov hos konsumenterna” och person 
C uttrycker att konsumenterna ställer krav på en lösning där de själva slipper plocka 
varorna. Fallföretag 1 och 2, vilka förlängt sin traditionella handel med en internetbaserad 
försäljningskanal, bedömer att en strategisk satsning på e-handel, i skenet av den 
attitydomvandling som sker på livsmedelsmarknaden med avseende på e-handel – med 
dubbelarbetande hushåll som vill frigöra tid, är ett kommersiellt slagläge som inte kan 
nonchaleras. Fallföretag 3, vilket endast säljer via internet, betonar å sin sida att deras bolag 
startades upp med affärsidén att tillhandahålla e-handel för att förenkla vardagen för 
stressade familjer (person I), vilket är i linje med Rosen & Howard (2000, s. 72), Verhoef 
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& Langerak (2001) och Morganosky & Cude (2002, s.) som belyste att konsumenter 
gynnas av e-handel i form av flexibilitet, tidssparande och mindre fysisk ansträngning. Vi 
tolkar detta som att det huvudsakligen är den påfallande attitydomvandlingen bland 
konsumenter kring mat via internet som drivit företagen att tillhandahålla e-livsmedel. För 
bricks-and-clicks-aktörerna kan det enligt vår mening också handlat om att hålla 
varumärket relevant på genom att erbjuda denna tidsenliga växande tjänst. 

Utifrån empirin kan vi konstatera att fallföretag 1 och 2 använder sig av click and collect 
samt hemleverans med närvaro från butiker för orderuppfyllnad. Resultatet från vår 
empiriska undersökning visar att dessa båda bricks-and-clicks-aktörers koncept för 
orderuppfyllnad har motiverats av möjligheten att utnyttja befintligt distributionsnätverk 
och struktur. Person C menar att kostnad för service och kundorderledtid, d.v.s. den 
åtgångna tiden fr.o.m. beställning till leverans, har varit en central faktor i beslutet om valt 
orderuppfyllnadskoncept – till stor del på grund av Sveriges brist på kundtäthet; ”allting 
handlar om att hitta en balans mellan service och kostnad. […] många e-handelsföretag 
får en dyr logistik eftersom att allting går mot kortare ledtider; man tävlar med kortast 
ledtid. I det här landet måste man ha en balans mellan den service vi kan erbjuda och den 
service som kunderna kan betala för. Så fort du börjar skruva för mycket på ledtid börjar 
det bli dyrt. Därför har vår strategi handlat om att så långt som möjligt nyttja vår 
befintliga logistik – det har varit vägledande”. Då den butiksbaserade orderuppfyllnaden 
medför att plockningen sker nära konsumenterna kan således ledtiderna hållas korta utan att 
vara resurskrävande (jfr Fernie et al., 2010, s. 904). Respondenten sätter emellertid 
eftertryck på att deras koncept även medför miljömässiga fördelar; “[…] ur ett 
hållbarhetsperspektiv kan det vara förödande [med hög servicegrad från 
distributionscentral]. Då får du köra med extra lastbilar” (person C). Fallföretag 1 
tillämpar likväl – av den anledningen att det är operativt effektivare – en andra lösning i 
befolkningstäta serviceområden där volymerna är tillräckligt höga. Där använder företaget 
sig av distribution från ett plocklager, vilket bekräftar de resultat Lunce et al. (2006, s. 
1355) presenterade, d.v.s. att geografisk täthet mellan kunderna är en nödvändighet för att 
hemleverans från plocklager ska vara ekonomiskt hållbart. Detta visar enligt vår värdering 
att företagen nyttjar befintlig butiksstruktur, av den orsaken att Sverige har mindre 
kunddensitet, varför lönsamhet med plocklager blir svårt att uppnå. Både företag 1 och 2 
poängterar att lönsamhet och operativ effektivitet är den drivande faktorn bakom deras 
implementerade e-handelskoncept. Person E förklarar att ”ja, det [fäst avseende vid frågor 
beträffande hållbarhet vid val av modell] har vi. Men om det är det som ligger i grunden 
kan väl ifrågasättas, det är nog snarare en ekonomisk faktor”. Genom att ha butiksbaserad 
orderuppfyllelse, undslipper de investeringar i nya logistikanläggningar. Eftersom den stora 
delen av orderuppfyllnaden sker via click and collect, där konsumenten hämtar 
färdigplockade varor i butiken, erfordras dessutom ingen extra godstransport. Enligt vår 
bedömning, är det således utpräglat att e-livsmedelsaktörerna utformar sitt e-
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handelskoncept efter ekonomiska incitament. Detta manifesteras främst i att företag 1 och 
företag 2 använder sig av befintlig Supply Chain-struktur för att minimera kostnaden för 
orderuppfyllnad och nå lönsamhet. 

Företag 3 är en pure player, vilken tillämpar hemleverans med närvaro. Respondenten som 
representerar företaget framhäver att de valt e-handelsmodell och orderuppfyllnadskoncept 
med utgångspunkt i att uppnå lönsamhet; ”vi har visionen att [affärsmodellen] ska vara 
lönsam” (person I). Företaget är likväl förvissat om att deras modell, när den vägs emot den 
konventionella handeln, är bättre ur ett hållbarhetsperspektiv. ”Vi känner oss trygga i att 
kunderna har förtroende för oss gällande hållbarhet. Alternativet är att varje person ska 
åka ned och handla varorna själv”. Deras logiska grund bygger således på antagandet att 
deras modell leder till de bästa långsiktiga utfallen för hållbarhet, vilket förvisso är i linje 
med de resultat Siikavirta et al. (2003, s. 94) presenterade, d.v.s. att hemleverans medför en 
betydande potential att minska trafik och förorenande utsläpp, men är svårt att definitivt 
fastställa. Person I betonar emellertid att det inte var någonting de beaktade i utformningen 
av affärsmodellen, utan att det snarare blev en lyckträff; ”det handlar om det ekonomiska 
perspektivet och där är det klokt att göra som vi har gjort. vi har fått den [miljöaspekten] 
på köpet”. Punakivi & Tanskanen (2002, s. 503) visade att det fanns stora 
kostnadsbesparingar att göra med obemannad hemleverans. Bland de 9 respondenter vi 
talade med fanns ingen tanke att arbeta på det sättet, vilket enligt vår mening indikerar att 
de svenska e-livsmedelsaktörerna är i ett initialt skede av lanseringen.  

5.4.2 UTMANINGAR MED – OCH ÅTGÄRDER FÖR – HÅLLBAR E-DISTRIBUTION  
Såsom tidigare hävdats, är det viktigt att skapa insikt i e-livsmedelsaktörernas identifierade 
hållbarhetsutmaningar kring distributionen samt huruvida de genomför insatser för att 
eliminera miljöskadliga element i distributionen till kund från e-handelskanalen. Från vår 
empiri är det utpräglat att antagandet i företag 2 förefaller vara att e-handeln på kort sikt 
inte primärt kommer att handla om hemleveranser, utan snarare om click and collect, d.v.s. 
beställningar som kunden själv plockar upp i butiken. Det är av vikt att understryka att de 
potentiella miljöfördelarna med e-handeln vilka åskådliggörs i litteraturen, d.v.s. effektiva 
budfirmor, substitution av miljöskadliga inköpsresor och minskad land- och 
energianvändning (Williams & Tagami, 2003, s. 100; Siikavirta et al., 2003, s. 85), därmed 
uteblir, d.v.s. att med butiksbaserad click and collect-uppfyllelse förblir Supply Chain-
strukturen densamma. Detta avspeglas även hos vissa respondenter, vilka inte identifierar 
några brådande hållbarhetsutmaningar med Supply Chain kring den pågående utvecklingen 
av matförsäljning via nätet; ”nej, jag ser inga miljömässiga utmaningar med det 
[förändrad distribution]” (person G). Person F förklarar vidare att e-handeln – eftersom 
den endast är en ytterligare försäljningskanal för samma produkter som finns i butikerna – 
inte kommer att förändra produkternas hållbarhet över huvud taget, vilket enligt vår mening 
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indikerar att intervjuobjekten således inte betraktar distributionen som att – ur ett 
hållbarhetsperspektiv – vara av lika avgörande betydelse som inköpsaktiviteterna.  

Person E, vilken representerar företag 2, framhåller att ”e-handeln kanske inte kommer 
förändra så mycket”. Respondenten låter likväl erkänna att hemleverans med närvaro 
kommer att tillhandahållas och att e-handelns parallella logistiksystem därmed kommer 
medföra miljömässiga avvägningar; ”[hemleveransen] är det som är unikt med e-handel. 
Vi har mycket funderingar kring hållbarhet och hur vi kan göra miljösmarta val i den 
processen”. Respondenten förklarar att framväxten av hemleverans kommer att ställa krav 
på tätare transporter med kortare ledtid, vilket jämnlöpande med ökad granskning av 
logistikens miljömässiga påverkan – med strängare regleringar kring utsläpp, tillträde till 
urbana områden och klimatneutralitet som resultat, kommer att erfordra åtgärder såsom 
samverkan, lager på landsbygden och små distributionsbilar för att hålla nere 
transportsträckorna och utsläppen (person E). Person C framhäver på ett liknande sätt att en 
hållbarhetsutmaning med e-handel kommer att vara det tvingande behovet att väga mellan 
service och kostnader, såväl ur ett monetärt- som ur ett miljöperspektiv; “utmaningen 
ligger nog i att hitta rätt nivå mellan service och kostnad. Jag tror på är att inte lova för 
mycket service i form av ledtider. Då kommer den här baksmällan att det här inte är ett 
hållbart alternativ. Det är väldigt lätt i en sådan här konkurrens att lova bort för mycket i 
ledtid och service, men då kommer vi åka med mycket bilar med mycket luft. Det är vårt 
uppdrag att se till att det inte händer”.  

Respondenterna från företag 1 och 2 förefaller vara eniga om utmaningen att nyttja deras 
befintliga butiksstruktur i orderuppfyllnaden för att främja ekonomisk bärkraft. Huruvida 
centralt distributionscenter är nödvändigt för att distribuera till kund beror på 
försäljningsvolymen (person C). Person H framhäver på liknande sätt vissa tvivel över att 
deras butiksbaserade orderuppfyllnad kommer att vara långsiktigt hållbar. I händelse av att 
volymen via e-handel stegrar påfallande, finns det nämligen en risk att det uppstår plock- 
och lagerkonflikter mellan den konventionella handeln och e-handeln (person H), vilket är 
analogiskt med motsättningen Enders & Tawfik (2009, s. 8) identifierade i sin fallstudie. 
Både företag 1 och företag 2 betonar emellertid att försäljningsvolymen inte bedöms bli 
betydande stor förrän på lång sikt. Person C uttrycker att det kommer räcka länge med att 
plocka i befintliga butiker för att tillgodose e-handeln, vilket innebär att det inte erfordras 
ytterligare transporter till butik utöver det befintliga distributionssystemet. Respondenten 
tillägger icke desto mindre att de genom större volymer och kundtäthet plockar e-livsmedel 
i ett separat plocklager i storstadsregioner, från vilket de levererar hem till kund med små 
bilar. I motsats, sker plocket i butik i regioner med lägre kunddensitet. Följaktligen, blir e-
handelskonceptet avhängigt volymen och antalet kunder. Desto större antal e-
handelsanslutna användare och marknadsaktörer, desto större blir faktiskt förändringarna i 
logistik och distributionsprocesser vilka e-handeln medför (Hesse, 2002, s. 220). I Sverige 
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är e-livsmedel nytt, varför butiksbaserad e-handel fungerar. Utmaningen är sonika att 
prognostisera och följa utvecklingen av den nya försäljningskanalen (person C).  

Vad gäller utmaningar med hemleveransen från butik, uppmärksammar de svarande från 
företag 1 och 2 att det förändrade varuflödet kommer ha till följd att miljöskadligt utsläpp 
minskar. Person A, person D, person F och person I understryker att det, inom de 
erforderliga transportresorna, blir en substituering av personliga inköpsresor till effektiva 
godstransporter, vilket har gynnsamma miljöpåföljder. Person A förklarar att “kundresor är 
en belastning på klimatet. Kan man köra hemleveranser med gröna drivmedel till flera 
kunder, blir transporterna miljövänligare än om alla själv kör till butiken”. Person F 
instämmer på ett begrundande sätt: “[det globala fotavtrycket] kan faktiskt vara positivt då 
lastbilarna som genomför distributionen är mer […] miljöinriktade i jämförelse med en 
konsument som kommer till butiken med sin stora SUV”. Denna spekulation bekräftas av 
Siikavirta et al. (2003, s. 94), vilka presenterar att hemleverans med närvaro kan minska 
växthusgasutsläpp för en isolerad orderuppfyllnad med 58 % i jämförelse med scenariot där 
konsumenten kör till butiken själv.  

Angående fallföretagens ledande beslut för att eliminera miljöskadliga element från sista 
länken i Supply Chain, d.v.s. distributionen till konsument, visar resultatet från vår 
empiriska undersökning enligt vår mening att fallföretagen huvudsakligen arbetar med två 
saker för att göra e-handelslogistiken mer grön och hållbar: dels (1) miljökrav i 
logistikupphandling och lastbilsflotta, där avtal med tredjepartslogistiker reglerar 
miljöstandard; dels (2) effektivitet och ändamålsenlighet i distributionsoperationerna, där 
rutter, fyllnadsgrad och samordnad leverans används för att möta de problem vilka lagts i 
dagen av hållbar utveckling. Respondenterna från företag 1 framhäver att de har 
hållbarhetsmål avtalsreglerat med tredjepartslogistikerna och att de utvärderar och ställer 
krav på hållbarhetsredovisning (person C).  Person A och person D betonar likväl att detta 
miljöinriktade upphandlingsarbete gäller samtliga försäljningskanaler. Metoden är närmast 
identisk hos företag 2, vilka ställer krav på att minska miljöförstörande utsläpp. De 
svarande accentuerar emellertid att arbetet inte skiljer sig beaktansvärt från arbetet med 
distribution i deras traditionella försäljningskanal – i synnerhet eftersom majoriteten av 
kunderna hämtar beställda varor i butiken (person D). “Hållbarhetsfrågorna är ju, precis 
som det är en del av vår traditionella försäljningskanal, även en del vid e-handelskanalen” 
(person G).  Person D förklarar likväl att “vi kommer ha samma krav [på låga utsläpp] i 
hemleveransen ut till kund som vi har idag till butik”. Företag 3 upplever att de, p.g.a. 
utbudsbrist inte kan använda sig av miljöbilar i den utsträckning de vill, varför deras 
tredjepartslogistiker inte har biobränsle som drivmedel (person I). Att viljan finns, leds icke 
desto mindre i bevis av det faktum att de gjort ett aktivt val att leverera med cykel i ett 
specifikt serviceområde. 
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Utöver miljöinriktad upphandling, framgår det explicit att samtliga företag fäster stor vikt 
vid effektivitet i distributionen. De förefaller betrakta det som både moraliskt förkastligt 
och ekonomiskt oförsvarbart att skicka halvfulla lastbilar. Som tidigare nämnts, betonar 
person C att deras angelägenhet är att hantera avvägningen mellan service och miljö, d.v.s. 
ledtid kontra fyllnadsgrad, på ett bra sätt; “det handlar om att utnyttja transporten till 
största möjliga grad. vi ska ha miljövänliga transporter och bra fyllnadsgrad”. Person I 
och Person E framhäver därtill att fyllnadskrav är en fråga som de ständigt arbetar med. Att 
effektivt planera rutter och att samordna transporter med andra aktörer – ofta konkurrenter 
– är en annan praktik som ses över. En annan del i att effektivisera resursutnyttjandet i 
distributionen rör emballage och paketering (person I; person E), vilket är enlighet med de 
resultat Williams & Tagami (2003, s. 110) presenterade, d.v.s. att e-handel av DVD:s 
förbrukar mer energi än konventionell handel i tätorter på grund av ytterligare paketering. 
Person E uttrycker att e-livsmedelshandel medför en utmaning i design av produkter då e-
handel kommer kräva nya krav till transporten i form av plock och temperatur. Av den 
anledningen kan det bli nödvändigt att samarbeta med leverantörerna för att framställa 
produkter särskilt för e-handel. Detta är emellertid för närvarande endast spekulativt. 
Person I, som representerar företag 3, tillägger icke desto mindre att paketeringsreducering 
och fyllnadsgrad är en daglig huvudprioritering. Huruvida detta sker av enbart 
miljömässiga skäl, besvarar respondenten bäst själv; ”Ja och nej. Det [hållbarhet] är inget 
vi tänker på i de valen vi gör i den dagliga verksamheten. Hållbarheten följer med på 
köpet”.  

5.4.3 SAMMANFATTANDE REFLEKTIONER 
Som avslutning, är det enligt vår bedömning utpräglat att den drivande faktorn bakom 
företagens beslut att etablera e-handel är den pågående attitydomvanling som sker hos 
konsumenterna med avseende på e-livsmedel, utan hänsyn till eventuella miljömässiga eller 
sociala effekter som kommer uppstå. Därtill, börjar även det underliggande fundamentet för 
utformningen av e-handelskoncept med ekonomiska resultat. På grund av höga 
logistikkostnader för plock och distribution samt svårigheter att nå lönsamhet använder sig 
företag 1 och 2 av befintlig Supply Chain-struktur, där butiksbaserad click and collect 
används för merparten av orderuppfyllnaden. Med denna modell tolkar vi det emellertid 
som att det inte uppstår någon strukturell omvandling med ett parallellt distributionssystem 
i den sista länken i Supply Chain. Mellanhänderna i kedjan består sålunda och den 
erforderliga transporten för orderuppfyllnad utgörs fortsatt av personliga inköpsresor. Detta 
omintetgör sålunda vår studies problematiseringsvinkel beträffande utvecklingen av 
nätbaserad livsmedelshandel. 

Hemleverans kommer likväl användas – och kanske bli norm, beroende på 
volymutvecklingen. Hur marknaden kommer att utvecklas i Sverige är än så länge ovisst, 
vilket medför att eventuella hållbarhetsutmaningar kan anses vara spekulativa. Detta ges 
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enligt vår värdering uttryck hos företag 1 och 2, vilka – eftersom de anser e-handeln vara en 
försumbar del av försäljningen som de inte bedömer kommer att nå signifikant volym 
förrän på lång sikt – inte ser tillväxten av e-handel som en betydande hållbarhetsutmaning 
för distribution och logistik, med undantag av den ekonomiska dimensionen. Av den 
orsaken, d.v.s. att marknaden är i ett initialt skede i Sverige, förefaller e-
livsmedelsaktörerna avvakta utvecklingsriktningen innan de preciserar    
           e-
handelskoncept och åtgärder för hållbarhet. Vidare, utförs företagens arbete för hållbarhet i 
hemleveransen främst med småskaliga förändringar såsom utsläppsredovisning, små bilar, 
fyllnadsgrad och paketering, etc – vilka förvisso kumulativt kan medföra stor påverkan på 
miljöskadliga processer. Mer radikala omprövningar och omvandlingar av distributionen, i 
form av elbilar, ellastbilar, övergång till räls och förnyelsebar energi har emellertid inte 
dykt upp i diskussionerna. Enligt vårt förmenande antyder det att utvecklingen av en 
klimatneutral e-livsmedelsdistribution kan ta lång tid, såvida inte marknaden interveneras 
och företagen tvingas internalisera kostnaderna för utsläpp. Tabell 9 sammanfattar vårt 
resultat för detta intresseområde. 

Fallföretag Drivkrafter bakom koncept Hållbarhetsutmaningar Åtgärder 

Företag 1 Kundbehov, kommersiellt 
slagläge, lönsamhet, minska 
operativa kostnader, ledtid 

Få utmaningar, hantera 
avvägning mellan service 
och miljö, 
försäljningsvolym, nyttja 
befintlig struktur 

Miljöinriktad 
logistikupphandling, 
fyllnadsgrad, små 
distributionsbilar, reducera 
paketering och emballage, 
ruttplanering 

Företag 2 Kundbehov, demografiska 
faktorer såsom 
dubbelarbetande hushåll,  
lönsamhet, minska operativa 
kostnader  

Få utmaningar, tätare 
transporter med kortare 
ledtid, strängare reglering, 
försäljningsvolym, hålla nere 
transport och utsläpp, nyttja 
befintlig struktur 

Miljöinriktad 
logistikupphandling, 
fyllnadsgrad, små 
distributionsbilar, reducera 
paketering och emballage, 
ruttplanering 

Företag 3 Lönsamhet - Leverera med cykel, 
reducera paketering och 
emballage, fyllnadsgrad, 
ruttplanering 

TABELL 9 IDENTIFIERADE DRIVKRAFTER FÖR E-HANDELSKONCEPT SAMT UTMANINGAR OCH ÅTGÄRDER 
FÖR HÅLLBAR DISTRIBUTION 
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6. AVSLUTANDE KOMMENTARER 
I detta kapitel avslöjas studiens slutsatser, där de svenska e-livsmedelsaktörernas sätt att 
arbeta med frågor rörande SSCM kommer att preciseras och presenteras, efter vilket 
studiens teoretiska och praktiska betydelse uppvisas. Avslutningsvis, väcks förslag om 
framtida forskning inom kunskapsområdet. 

 

6.1 SLUTSATS 
Vi föresatte oss att fullgöra syftet att ge en fördjupad förståelse över hur svenska e-
livsmedelsaktörer arbetar med frågor rörande Sustainable Supply Chain Management. Efter 
en sammanfattning av resultaten från vår kvalitativa undersökning av tre organisationer där 
totalt 9 ledare intervjuades, har vi gjort vissa kärnfynd. Fallstudiens resultat som 
sammanfattas och tolkas i föregående kapitel, visar en positiv bild av aktörernas ledande 
beslut för en hållbar Supply Chain. Vår studie avslöjar att två av de svenska e-
livsmedelsaktörerna i vårt ändamålsenliga urval engagerar sig aktivt i de initiativ för 
Sustainable Supply Chain Management som i litteraturen identifierades som nödvändiga 
för en verkligt hållbar Supply Chain.  Därtill, förändrar företagen sin Supply Chain och 
förlänger dem på ett inkluderande sätt där såväl ideella organisationer som konkurrenter 
erbjuds delta. Företag 1 och 2 är exemplariska och i paritet med de internationella aktörer 
vilka står som modell i litteraturen, d.v.s. är framstående med att införliva Triple Bottom 
Line i sin Supply Chain. De har en allomfattande och övergripande strategi för att minimera 
den sociala risken, reducera resursutnyttjande och förorenande biprodukter i hela Supply 
Chain samt för att förbättra organisatoriskt inbäddade ohållbara vanor. Det tredje företaget 
saknar å sin sida kapacitet och marknadsinflytande för att åta sig den gängse SSCM-praxis 
vilken konkurrenterna arbetar med.  

De svenska e-livsmedelsaktörerna tillämpar dessa icke-traditionella Supply Chain-initiativ 
främst som en reaktion på externa påtryckningar i form av krav från konsumenter och 
sektoriella krav från industriintressenter, såsom statlig reglering, påtryckningar från 
leverantörer och konkurrenter samt ideella organisationer. Sannerligen, har hållbarhet – 
p.g.a. särskilda utmaningar och bred uppmärksamhet från allmänheten – varit en uttrycklig 
angelägenhet och norm i industrin under en längre tid. Studien åskådliggör att företagen ger 
SSCM såväl en affärsmässig som en varumärkesmässig prägel, där viljeriktningen är att 
skapa en win-win-win-situation. SSCM och ansvarstagande kan nämligen hjälpa dem att 
dels stärka image och rykte, dels effektivisera processer och eliminera slöseri och därmed 

Introduk*on	   Teore*sk	  
Metod	   Teori	   Prak*sk	  Metod	   Empiri	  och	  
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ge ekonomiska resultat. Intervjupersoner från företag 1 och 2 försäkrade likväl att de antar 
SSCM-praktikerna utan hänsyn till kommersiella förmåner. Denna oegennytta och 
ekocentricitet, där företagen vill göra hållbarhet fritt för alla, tyder på att de överväger sin 
relation med samhälle och natur i en bredare kontext vilken inte centreras kring företagets 
behov. Det är ett – om än inte originellt – tecken på att aktörerna utökat sitt fokus från det 
traditionella kriteriet ekonomiska resultat, för att främja samtliga tre dimensionerna av 
hållbar utveckling.   

Vidare, har samtliga företag en ledning som explicit tar en verksam del i resan mot en 
hållbar Supply Chain. Företag 3 kontrasterar likväl de övriga två av den anledningen att 
deras organisatoriska engagemang inte är en formenlig förpliktelse, utan snarare avhängigt 
individerna vilka beaktar miljömässig hållbarhet endast beroende på synergismen mellan 
reducering av resursutnyttjande och ekonomiskt resultat. Företag 1 och 2 jobbar å sin sida 
med hållbarhet som ett organisatoriskt åtagande, där hållbarhetsvärderingar är en viktig del 
av den filosofi vilken faller tvärfunktionellt som en kaskad genom organisationen och för 
samman affärsfunktionerna. Riktlinjer definierar hållbarhet och ger inre motivation till 
medarbetarna, vilka var och en – oavsett funktion – låts få ansvar för SSCM. Varje beslut 
som tas måste åtminstone förbättra en av de tre dimensionerna i Triple Bottom Line utan att 
för den skull förvärra standarden på någon av de andra två. Vi finner likväl att företagen 
ofta tar ändamålsenliga hållbarhetsbeslut, d.v.s. att beslutet måste vara affärsmässigt 
meningsfullt.  

Vad gäller inköpsaktiviteterna, har denna studie preciserat att företag 3 inte tillämpar 
hållbart inköp, av den anledningen att de saknar kapacitet och marknadsinflytande för att 
påverka processen, vilket leder i bevis att det erfordras ett ej obetydligt maktövertag för att 
kunna inducera hållbarhet i leverantörsbasen. Vidare, kan vi konkludera att företag 1 och 2 
arbetar med hållbart inköp. För det första, köper de endast från organisationer som har 
certifierats eller håller sig till uppförandekod och/eller policy. Vid sidan av investeringar i 
ekonomiskt viktiga leverantörsrelationer, integrerar de hållbar utveckling i den långsiktiga 
hanteringen av leverantörsbasen. Pris och leveransrisk är viktigt, men därtill görs även 
avvägningar mellan skäliga löner och arbetsvillkor för varje person som åtas i Supply 
Chain-strukturen, avfallsreducering och minskat resursutnyttjande. För det andra, engagerar 
de sig i såväl leverantörskontinuitet med utbildning och transparens för att främja 
gemensamt välstånd. Dessutom samarbetar de med leverantörer i ett ömsesidigt partnerskap 
för att förbättra hållbarhetsarbetet, där maktförhållandet inte tillgodogörs för ekonomisk 
vinning, utan där leverantörerna istället leds hand i hand längs inlärningskurvan för social 
och miljömässig efterlevnad. Slutligen, drar vi slutsatsen att e-livsmedelsaktörerna 
integrerar olika allmänt erkända SSCM-praktiker i sina inköpsprocesser vilka lägger 
grunden för ett utvecklande och samarbetande inköpsarbete som därvid premierar 
lokalproducerat livsmedel samt fokuserar på att säkerställa att ingen i kedjan exploateras. 
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Såsom betonats, gäller SSCM även flöden till aktörer i senare led i Supply Chain, varför 
vårt resultat fokuserar på frågor anslutna till hur livsmedelsaktörer med internet-baserade 
affärsmodeller överväger hållbarhet i det sista ledet i sin Supply Chain, d.v.s. distribution 
till konsument. Vår studie har åskådliggjort att de svenska e-livsmedelsaktörernas är 
fokuserade på lönsamhet, oberoende av eventuella miljöeffekter, och att de inte ser några 
nämnvärda hållbarhetsutmaningar kopplat till hur e-handelns medförda logistiska 
strukturomvandling. I stället, då företag 1 och 2 i jakten på kommersiella målsättningar och 
ekonomisk effektivitet huvudsakligen kommer tillhandahålla orderuppfyllnad via 
butiksbaserad click and collect, förkastas suppositionen att e-handeln medför ett parallellt 
distributionssystem och miljöfrågor hamnar i periferin. Hemleverans erbjuds likväl av 
samtliga företag men blir endast fokus om och när volymerna är tillräckligt höga för att 
lönsamhet ska kunna uppnås, varvid aktörerna är till ro över antagandet att substitueringen 
av personliga inköpsresor kommer medföra miljövinster. Detta manifesteras i det faktum att 
företagen, då e-handeln är i ett tidigt skede i Sverige, är belåtna över utvecklingen och 
avvaktar det framtida händelseförloppet innan de preciserar e-handelskoncept och åtgärder 
för hållbarhet. Som ett resultat, arbetar företagen med att försöka nyttja befintliga 
distributionssystem där de endast med traditionella småskaliga åtgärder, såsom 
utsläppsredovisning, små bilar, fyllnadsgrad och minskad paketering, etc säkerställer att e-
distributionen ska vara miljövänlig. Dessa åtgärder ska icke förminskas – tvärtom, kan de 
medföra signifikant påverkan på miljöskadliga processer – men mer radikala omprövningar 
och omvandlingar av distributionen, i form av elbilar, ellastbilar, övergång till räls och 
förnyelsebar energi lyser med sin frånvaro, med undantag av företag 3 som levererar med 
cykel i ett inringat serviceområde. Vår studie drar följaktligen slutsatsen att en 
klimatneutral e-livsmedelsdistribution är långt borta, såvida inte marknaden interveneras 
och företagen tvingas internalisera kostnaderna för utsläpp. 

6.2 IMPLIKATIONER FÖR PRAKTIKEN 
Vår studies resultat är, på grund av tillämpad forskningsstrategi, inte generaliserbara till 
samtliga företag som arbetar med Supply Chain Management och e-livsmedelshandel. Det 
är likväl möjligt att dra lärdom från vår studies resultat, särskild då utfallet beträffande två 
av företagen var positivt. Andra aktörer som vill implementera SSCM kan dra nytta av 
lärdomarna i denna studie och reflektera över hur de engagerar sig i SSCM samt hur kan 
utveckla det i framtiden för att skapa en verkligt hållbar Supply Chain. Det finns också ett 
behov av att göra mer för att se till att det tas mer grundlig miljöhänsyn i e-handelns 
distribution, där klimatneutralitet inte bör vara så marginaliserat i den kortsiktiga strategin 
som det förefaller vara. Denna studie är därför av vikt för svensk handel och andra 
sektoriella intressenter då den redogör för aktörers långsiktiga arbete för miljömässig 
livsmedelshandel och logistik. Studiens resultat kan fungera som en grundläggande 
kompass i livsmedelssektionens fortsatta arbete för en hållbar handel. 
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6.3 IMPLIKATIONER FÖR TEORIN OCH FRAMTIDA FORSKNING 
Den akademiska debatten om Sustainable Supply Chain Management och e-handelslogistik 
belyste ett gap kring hur detaljhandelsföretag arbetar för att implementera hållbarhet längs 
hela Supply Chain. Därtill, fanns det ett teoretiskt tomrum gällande studier om e-
livsmedelsaktörer vilka med ett företagsperspektiv utforskar Triple Bottom Line och 
hållbarhetsprestanda. Av den anledningen, drog vi slutsatsen att det var nödvändigt att 
utreda huruvida Triple Bottom Line tas i beaktan i själva beslutsfattandet i den pågående 
strategiska utvecklingen av nätbaserad livsmedelshandel längs hela Supply Chain. Vår 
studie mötte sitt syfte att utforska hur svenska e-livsmedelsaktörer arbetar med frågor 
rörande SSCM, varför vi enligt vår bedömning har bidragit med lärdomar som bygger en 
grund för det fortsatta forskningsarbetet med att täta det identifierade gapet – även om 
studiens resultat inte är allmänt generaliserbara och dessutom specifikt förankrade i svensk 
kontext. Tanken är att vårt teoretiska bidrag kan verka som ett fundament för mer 
omfattande undersökningar, vilka fördjupar kunskapen inom området e-livsmedelsföretag 
och SSCM ytterligare för att skapa en än mer grundlig förståelse och vetskap. 

Ett förslag för framtida forskning skulle vara att undersöka e-livsmedelsaktörers SSCM-
arbete med ett kvantifierbart angreppssätt. Det faktum att vår studie belyser att två av de 
svenska e-livsmedelsaktörerna i vårt urval är exemplariska inom SSCM, är antagligen 
beroende av att vår tillämpade forskningsdesign i kombination med vår valda teoretiska 
förankring endast tillåter oss att fråga vilka SSCM-praktiker de svenska e-
livsmedelsaktörerna antagit och inte ändamålsenligheten och effektiviteten i dessa. Ett 
förslag är sålunda att generalisera de föreslagna tilläggen, d.v.s. att komplettera vår studie 
med hård data och statistik av dessa praktikers verkliga påverkan. Vidare har vår studie inte 
behandlat den sociala dimensionen av e-handelns distribution med implikationer såsom 
trängsel, säkerhet, oljud osv. Socialt perspektiv är en viktig aspekt för att förstå 
handelsmönster och förändringar inom framförallt folktäta områden som brottas med 
urbanisering och befolkningstillväxt. Det är följaktligen av intresse att undersöka hur e-
livsmedelsaktörer och myndigheter arbetar för att göra distributionen mer samhällsvänlig. 
Därtill, kan ytterligare forskning om vårt valda problemområde i andra geografiska 
sammanhang öka generaliserbarheten av resultaten.  
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7. SANNINGSKRITERIER 
Detta kapital avser att, med hjälp av värderande kriterier, göra en retrospektiv utvärdering 
av vår kvalitativa studies tillämplighet och därmed klarlägga vår undersöknings 
sanningshalt.  

 

7.1 TILLFÖRLITLIGHET 
För att bedöma hur väl vårt resultat harmonierar med den verklighet och det fenomen vi 
studerat, diskuterar vi studiens tillförlitlighet. På grund av kvalitativ forsknings subjektiva 
natur, används fyra delkriterier för att mäta tillförlitligheten: (1) trovärdighet, vilket 
involverar huruvida vi kan bekräfta att vi uppfattat respondenternas subjektiva redogörelse 
för deras verklighet på ett vederhäftigt sätt; (2) överförbarhet, vilket innefattar huruvida 
studiens resultat kan överföras till andra sammanhang och situationer; (3) pålitlighet, vilket 
uppfylls om forskningsprocessen är transparent och studiens förfarande har redogjorts för; 
samt (4) bekräftelse, vilken innebär att författaren agerar i god tro (Bryman, 2012, s. 389-
392).   

För att säkerställa trovärdighet används ofta respondentvalidering vilket innebär att 
författaren återkopplar efter intervjun till respondenterna för att se om det finns en 
överensstämmelse mellan vår tolkning och deras svar (Bryman & Bell, 2013, s. 402). Då vi 
inte validerat via återkoppling, är vi medvetna om att giltigheten i vår uppfattning av 
empirin inte kan fullkomligt bekräftas. För att åtgärda detta har vi emellertid uppmanat 
respondenterna att exemplifiera sina svar för att underlätta tolkning, kort sammanfattat vår 
interpretation och interpellerat huruvida vår tolkning var korrekt, frågat respondenterna ifall 
de ville tillägga något i slutet på varje intervju samt transkriberat varje intervju för att inte 
gå miste om potentiellt avgörande information. Vidare, har vi fäst avseende vid 
intersubjektivitet författarna emellan, vilket innebär gjorda interpretationer ska accepteras 
av oss båda. Då vi var två forskare, underlättas kontrollen av den enskilda forskarens 
förutfattande meningar och ökar oddsen för att organisationens syn på fenomenet infångas.  
Vi har därutöver utförligt förtydligat hur vi praktiskt gått tillväga i genomförandet av denna 
studie, för att underlätta för läsaren att tolka och bilda en uppfattning om trovärdigheten i 
studien, varför vi fullgör kriteriet trovärdighet.  

Vår studie hade, i och med utformningen av vår forskningsstrategi, inte för avsikt att 
presentera generaliserbara resultat. På grund av vårt relativt ringa respondenturval i 
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kombination med det studerade fenomenets unika beskaffenhet hos de representerade 
fallföretagen, utstakas sannerligen gränser för vår studies överförbarhet till andra kontexter. 
Genom att redogöra för den kontext, i vilken studien genomförs ämnade vi emellertid 
stärka studiens överförbarhet. Därtill, bidrar vår teoretiska konstruktion från vilken vi tolkar 
empirin med generaliserbarhet, eftersom den till stor del utgörs av SSCM-praktiker från 
aktuellt forskningsläge vilka är generaliserbara aktiviteter, med förutsättningen att arbetet 
anpassas till de särskilda hållbarhetsöverväganden som är relevanta för den specifika 
föreliggande industrin. Av den anledningen, uppfyller vår studie enligt vår värdering 
kriteriet överförbarhet.  

Vad gäller pålitlighet, har samtliga faser i studien redogjorts för. Val, procedurer och 
strategier har åskådliggjorts för läsaren för att understödja transparens över vårt sätt att 
förfara och att möjliggöra för läsaren att kritiskt granska vår studies pålitlighet. Därtill, har 
externa individer, i form av handledning och feedback från andra uppsatsskribenter under 
s.k. WIP-seminarium, kontinuerligt utvärderat utvecklingen och processen av vår studie. 
Detta är viktiga aspekter, vilka bidrar till vår studies pålitlighet. Det sista delkriteriet för 
tillförlitlighet är bekräftelse. Beträffande denna bedömningsgrund, har vi handlat i god tro. 
Vi är medvetna om att vår forskningsdesign medför att våra tolkningar blir betingade vår 
intuitiva förståelse och förutfattade meningar, varför vi vidtagit åtgärder för att förhindra att 
tolkningarna skulle bli (o)medvetet vinklade efter våra värderingar. Bl.a. är vår teoretiska 
referensram huvudsakligen konstruerad av empiriskt förankrade studier, vilka är författade 
av olika forskare och anbelangar olika industrier och kontexter. Detta bidrar till nyanserade 
och allsidiga slutsatser, varför vi bedömer att kriteriet bekräftelse fullgörs.  

7.2 ÄKTHET 
Äkthet  består av fem delkriterier: (1) rättvis bild, vilket omfattar huruvida respondenternas 
uppfattningar porträtteras på ett rättvist sätt; (2) ontologisk autenticitet och (3) pedagogisk 
autenticitet, vilka avser den hjälp samt bidrag vilken undersökningen ger respondenterna 
för att förstå deras egen sociala verklighet och andras upplevelser av situationen; (4) 
katalytisk autenticitet samt (5) taktisk autenticitet, vilka berör huruvida studien bidragit till 
att intervjuobjekten kan förändra sin situation samt ifall resultatet understödjer de 
medverkandes möjlighet att åstadkomma en förändring i verksamheten (Bryman, 2012, s. 
393).  

Vad gäller den rättvisa bilden, har empirin och analysen påvisat vad respondenterna sade 
samt hur de sa det. Vi har därtill valt att koncist presentera de aspekter som nämns av de 
svarande i en tematisk översikt i appendix 2, vilken bidrar med en öppen presentation av 
forskningsdatan och det empiriska resultatet och –  av det – bidrar till den rättvisa bilden. 
Den ontologiska autenticiteten fullgörs av den anledningen att vårt sammanställda resultat 
ger möjligheter för beslutsfattarna i fallföretagen att få nya teoretiska ingångsvinklar i 
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fenomenet samt i många aspekter få ett intyg om att de rör sig i rätt riktning. Den 
pedagogiska autenticiteten uppfylls eftersom respondenterna kan ta del av andra personers 
och organisationers subjektiva redogörelse för fenomenet. Beträffande den katalytiska 
aspekten, uppnår vi autenticitet då vårt presenterade resultat organiserar en förståelse över 
hur företagen hanterar frågor rörande SSCM – och därmed även hur företagen kan förändra 
sin situation genom att implementera och utveckla praktiker i framtiden för att skapa en 
verkligt hållbar Supply Chain. Slutligen, visar var studie på vilket sätt förändringarna kan 
åstadkommas i verksamheten, då företagens arbetssätt jämförs med SSCM-praxis från 
aktuellt forskningsläge, där gemensamma nämnare och motsättningar åskådliggörs. Till 
följd därav, fullgör vi även kriteriet taktisk autenticitet. 
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APPENDIX I – INTERVJUGUIDE 
 

Tema 1: Bakgrund 

- Vad har du för position i företaget? 
- Hur många år har du arbetat på företaget? 

Inledande frågor  

- Arbetar ni med Supply Chain Management? 
o Kan du beskriva hur detta arbete ser ut? 
o Hur har detta SCM-arbete vuxit fram? 

- Arbetar ni med hållbarhet i er Supply Chain, d.v.s. både uppströms med inköp och 
nedströms med distribution och logistik? 

o Hur ser det arbetet ut i sådana fall? Ge exempel. 
o Finns det några särskilda faktorer som lett till att detta arbete genomförs? 

§ Vilka är i sådana fall viktigast?  
o Finns det några särskilda faktorer som ni känner har bidragit till att göra 

framsteg beträffande hållbarhet i er SC? 
o Finns det några särskilda hinder eller begränsningar som ni känner har hållit 

tillbaka utvecklingen av hållbarhet av hållbarhet i er SC? 
- Vilka hållbarhetsmässiga överväganden eller problem finns i er Supply Chain? 

o Social hållbarhet? 
o Miljömässig hållbarhet? 
o Ekonomisk hållbarhet? 

- Vilka konkurrensför- och nackdelar ser ni med att jobba med hållbarhet i Supply 
Chain? 

Tema 2: Strategiskt arbete och inomorganisatoriska frågor 

- Finns det någon formell riktlinje eller något kärnvärde i er organisation som 
vägleder ert arbete? 

o Ligger detta värde/dessa riktlinjer i linje med samtliga dimensioner av 
hållbar utveckling, d.v.s. miljömässig, social och ekonomisk? 

§ Kan du utveckla? 
Fäster ni avseende vid hållbar utveckling i beslutsfattande åtgärder? 

o Hur är engagemanget från ledningen gällande hållbarhet? 
§ Proaktivitet? 

o Tar ni upp hållbarhet i det dagliga samtalet? 
§ Kan du utveckla? 
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- Fördelas ansvaret för hållbarhet genom organisationen? 
o Har ni en specifik funktion som ansvarar för hållbarhet? 

§ Hur ser andra funktioner på hållbarhet? 

Tema 3: Inköp / leverantörer 

- Integrerar ni hållbar utveckling i inköpsarbetet? 
§ Hur jobbar ni i sådana fall med miljömässiga frågor? Ge exempel. 
§ Sociala? Ge exempel. 
§ Påverkar detta de ekonomiska incitamenten? 

o Vilka hållbarhetsförbättringar ser ni att ni kan åstadkomma med 
inköpsfunktionen? 

- Tar ni hänsyn till hela er leverantörskedja, d.v.s. från jordbruk till konsument? 
o I sådana fall, ur vilka perspektiv? 

- Hur väljer ni era leverantörer? 
o Ingår hållbarhetsmål i bedömningen och valet av leverantörer? 

- Arbetar ni för att säkerställa att era leverantörer kan växa?  
o På vilket sätt? Ge gärna exempel. 
o Förser ni era leverantörer med utvecklingsresurser? 

§ I sådana fall, beaktar ni utveckling av social och miljömässig 
prestanda? 

- Samarbetar ni med era leverantörer för att nå hållbarhetsmål? 
o Följer och utvärderar ni såväl miljömässiga som sociala standarder hos 

leverantörerna? 
- Arbetar ni med lokalt inköp? 

o Finns det några särskilda faktorer som lett till att detta arbete genomförs? 

Tema 4: Distribution och leverans  

- Finns det faktorer som ligger bakom beslutet att strategiskt satsa på e-handel? 
o I sådana fall, vilka? 

- Har ni en särskild affärsmodell för e-handel? 
o Hur ser den ut? 
o Finns det några särskilda faktorer som lett till att ni valt att tillämpa just 

denna modell? 
§ Vilka faktorer har varit viktigast? 

- Har ni fäst avseende vid frågor beträffande hållbar utveckling i val av modell? 
o På vilket sätt? / Varför inte? 

-  Ser ni att logistiken kring e-handel av livsmedel kommer att utvecklas i framtiden? 
o Utveckla! 

§ Innebär detta miljömässiga avvägningar/utmaningar? 
§ Sociala avvägningar/utmaningar? 

- Arbetar ni med hållbarhet inom er distribution av e-livsmedel? 
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o Varför inte? Alt: 
§ Hur jobbar ni i sådana fall med miljömässiga frågor? Ge exempel. 
§ Sociala? Ge exempel. 
§ Påverkar detta de ekonomiska incitamenten?  

- Baserat på det vi tidigare pratat om, finns det något ytterligare du vill tillägga? 
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APPENDIX II – EMPIRISK SAMMANFATTNING 
 

RESPONDENT HINDER OCH MÖJLIGGÖRARE  

PERSON A, 
FALLFÖRETAG 1 

Möjligheter, konsumentkravet har varit stort, leverantörsutbudet 
har ökat vilket gjort det lättare att ha i sortimentet, viktig del av 
verksamheten, miljöintresset har gått i vågor, 
Hinder, förr var tillgången ett hinder, Konsumenter vill ha låga 
priser.  

PERSON B, 
FALLFÖRETAG 1 

Hinder, Ett bra exempel i januari var det stora skandaler med 
hästkött. En underleverantörs underleverantör fuskade med papper 
och den biten. Det är jättesvårt att nå dem som fuskar. Det är vår 
stora utmaning. 

PERSON C, 
FALLFÖRETAG 1 

Möjliggörare, Företagets värderingar och vad företaget ska stå som 
företag. Där hållbarhet är en viktig del i vårt varumärke och att 
hållbarhet är en viktig del av vårt varumärke. Att det ska 
genomsyra hela organisationen.  
Också att köra vårt tåg är ett extremt tydligt exempel, ett 
strategiskt ställningstagande som egentligen inte har något med 
ekonomi att göra 
Hinder, Hur många terminaler eller distributionspunkter ska man 
ha. 

PERSON D, 
FALLFÖRETAG 1 

Hinder, Det handlar om att när vi försöker ställa tuffare krav än 
konkurrenter så är det svårt för vi har gemensamma flöden till 
Europa från resten av världen. Vi gör gärna på samma sätt och då 
behöver branschen komma överens, exempelvis bananer i en viss 
typ av containrar. Ibland är det då svårt om vi kommer med 
enskilda krav. Tekniska hinder i och med att vi har färska 
produkter i stor utsträckning som kräver. 

PERSON E, 
FALLFÖRETAG 2 

Hinder, kortsiktigt har det väl funnits teknikhinder 

Sociala, det är ju mycket kring arbetsmiljö, barnarbete hela den 
konventionsdelen där hos våra leverantörer där våra produkter 
tillverkas 

Miljö, på vårt sortiment givetvis kring svinn att minska slöseriet 
eller det som behöver slängas i alla led egentligen som 
tillverkningen 
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PERSON F, 
FALLFÖRETAG 2 

Hinder, vi är en liten inköpare i den stora världen,  

PERSON G, 
FALLFÖRETAG 2 

Möjliggörare, höga förväntningar från kunder. Inte bara från oss 
själva. Nedströms har vi mer koll på, kan påverka mer  

Hinder, uppströms är det utmaningar i påverkans möjlighet. 
Framgångsfaktor är att du har en god relation med leverantör. 
Hinder, ibland är man en liten köpare. 

PERSON H, 
FALLFÖRETAG 2 

Ser egentligen bara fördelar, eftersom ger förmågan att tillgodose 
konsument efterfrågan på ett hållbart sätt 

PERSON I, 
FALFÖRETAG 3 

Inga hinder med hållbarhet, vi känner oss trygga i det. 

Alternativet är att varje person ska åka ner och handla varorna 
själv. Vi känner oss trygga i att vi är så otroligt mycket bättre 
alternativ.. Men den ekonomiska och miljömässiga biten går hand i 
hand.  

Hinder När vi tittar på exempelvis på miljöbilar som biogas finns 
det absolut problem. Det är väldigt svårt att få tag på den mängden 
bilar som behövs för vår leverans.  

 

 

RESPONDENT  INOMORGANISATORISKA, KÄRNVÄRDEN, ENGAGEMANG, 
FÖRDELAT ANSVAR 

PERSON A, 
FALLFÖRETAG 
1 

: Ja, visioner, policys, kundlöften och vi har en mängd olika saker 

Tar upp det i det dagliga samtalet. 

Fördelning: Ja, ytterst ansvar är VD. Hållbarhetsfrågor, 
är.informationsansvarig och marknadschef och fastighetschef. 
Arbetsgrupp för dessa frågor. Där kollar vi på åtgärder rent praktiskt. 
Fördelar ansvaret genom hela företaget 

PERSON B, 
FALLFÖRETAG 
1 
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PERSON C, 
FALLFÖRETAG 
1 

Kärnvärde, Ja, det gör det eftersom vi har hållbarhet som en av våra 
övergripande strategier av vad företaget ska stå för.  

Dagliga samtal, Nja, det är svårt att säga. Det dagliga arbetet utgår 
utifrån de strategiska, taktiska val vi gjort och där finns det med. Så 
man kan säga de verktyg vi kopplar till de leverantörsavtal vi gjort, 
den operativa verksamheten så behöver man inte tänka på det. 

Ledningsengagemang, Det är stort i företaget. Det är så tydligt uttalat 
i vår organisation. Den som är hållbarhetschef får ta mycket plats i 
vår organisation. Hon får mycket plats och det är ett tydligt tecken för 
att vi vill lyfta upp det 

Fördelning, Hos oss har vi en kvalitetschef, hon har koll på nyckeltal. 
Men vi har även det i varje organisation. Exempelvis en kille som är 
transportchef han har hållbarhetskillar som jobbar med det som sedan 
ger information till både VD och kvalitetschef. 

PERSON D, 
FALLFÖRETAG 
1 

Kärnvärden, Det finns hållbarhetspolicy, code of conduct, 
hållbarhetsstrategier.  

självklart finns det ett drivande uppifrån vi är konsumentstyrt. Det är 
klart att det finns vissa medlemmar som bryr sig mindre än andra men 
jag skulle säga att de tar ett stort ansvar 

Det fördelas olika. Kategorichefer, inköp, sen har vi ett ansvar. 
Transporten har ansvar över sin del, butiker hur de marknadsför sina 
produkter och hur de tar hand om sina miljöaspekter.  

PERSON E, 
FALLFÖRETAG 
2 

Ja, det finns Företagets Goda Affärer som kommer av FN:s 
konvention. FN har tagit fram 10 principer för ansvarsfullt 
företagande som vi har då utvecklat till vår eget företags Goda 
Affärer 

Stort ansvar från ledning, tas upp i dagliga samtalet beroende på 
vilken roll man har.  

Fördelning, Beroende på sin roll, har alla ett ansvar att jobba efter 
kärnvärdesstrategierna, men därtill har vi en specifik funktion som är 
expert, en stödfunktion – en hel avdelning egentligen som stöttar alla 
andra avdelningar med expertkunskap, olika insikter i kvalitet, miljö, 
socialt ansvar och hälsodelar. 
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PERSON F, 
FALLFÖRETAG 
2 

ja	   absolut.	   absolut.	   vi	   gör	   så	   här.	   styrelsen.	   icagruppens	   stryrelse	  
sätter	  hållbarhetsstrategi	  på	  gruppnivå.	  alla	   företag	  under	  styrelsen	  
och	   ledningen,	  direktörer,	  chefer...	  en	  cascadeeffekt.	  strategin..	  alla	  
projekt	   som	   drivs	   i	   alla	   affärsverksamheter	   och	   i	   enskilda	   butiker	  
måste	  rapporteras	  med	  KPIs	  	  	  
ledningsengagemang,	  absolut.	  	  Jätteproaktiv.	  Alla	  nivåer.	  	  
Delat	   ansvar,	   alla	   företagsavdelningar	   –	   inköp,	   produktutvecklare.	  
Det	  är	  inte	  bara	  inköp.	  Tittar	  man	  på	  logistik,	  vi	   jobbar	  mycket	  med	  
butik	   och	   vårt	   lager.	   Jobbat	   med	   frys	   för	   att	   skapa	   trevligare	  
butiksmiljö	   med	   bättre	   temperatur.	   Sänkt	   energikonsumtion.	   Vi	  
försöker	   också	   att	   titta	   på	   energiefficiency	   i	   butik	   och	   i	   lager.	  
Hållbarheten	  gäller	  inte	  bara	  i	  inköp	  utan	  i	  hela	  organisationen	   

PERSON G, 
FALLFÖRETAG 
2 

Kärnvärde, vi har stor drivkraft internt, jobbat med det i 30 år, 
Företaget består av ett antal inriktningar, vart vi ska gå, hållbarhet är 
en stor del av dem,  

Väldigt stort ansvar från ledning,  
Löpande tas hållbarhetsfrågan upp,  
Bra fördelat ansvar över organisation, koncernledning ytteransvariga, 
kommite finns som deras högra hand jobbar med detta. 
Hållbarhetsavdelning också.  

PERSON H, 
FALLFÖRETAG 
2 

Alla beslut fattas centralt, vi tar även egna initiativ, miljöbilar,  
Vi rapporterar tillbaka och det finns en mycket god 
ledningsengagemang  

PERSON I, 
FALLFÖRETAG 
3 

Nej, det är svårt att svara på. Jag tar inte fram dessa i företaget i stort. 
Utan det är något som styrelse, VD och ledningsgrupp i stort tar fram. 
Det pågår just nu. Kan inte svara mer än så. 
Stor drivkraft från ledning,  
. Nej, det har vi inte på långa vägar. Det är något som alla förväntas 
att ta ansvar på individnivå.  

 

 

RESPONDENT INKÖP, LEVERANATÖRSSAMARBETE, LOKALT INKÖP  
PERSON A, 
FALLFÖRETAG 1 

Hänsyn, Alltså vi börjar i leverantörer. Vi uppsöker inte enskilda 
bönder, det gör leverantörer. Däremot har vi kontroll i kedjan. När det 
gäller Sverige så har vi våra egna varumärken. Där är kontrollen 
striktare än vad de är annars. Men annars är det samma sak där. Vi 
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lämnar över det första ansvaret till leverantör. 

Samarbete: Norrländskavaror stöta med marknadsföring, att få kunder 
att välja dem en norrländsk produkt. Det gör vi av sysselsättningsskäl 
att försöka värna produktionen i norrland att öka. Även paktetering 
och transport. 

 

PERSON B, 
FALLFÖRETAG 1 

Och idag så finns knappt ingen oseriös leverantör, de måste uppfylla 
en viss standard för att i huvud taget ska vara aktuella. När vi kollar på 
ny leverantör så har vi ganska tunga formulär, avtal om leverera en 
viss dag, certifikat, kan de hantera första etappen så kollar vi närmare 
på produkterna, då har vi en produktsspecialist som tittar på dem.  

Kontrollproblem, leverantörer för signa kontrakt att de kontrollerar 
sina 

Utveckling, det beror på vilka typer av produkter. VI jobbar med dem 
både kortsiktigt, mellansiktigt och långsiktigt. Olika typer av krav. 

Våra egna varumärken extra viktiga. Går vi över till änglamark 
exempelvis kollektiv i Nicaragua. Tillsammans med kooperation utan 
gränser. 

Lokalt inköp, Ja,. Vi har en hel del mindre leverantörer i Sverige. Så 
vi har inte bara stora. Vi har också något som vi kallar lokal mat. Där 
vi inte centralt jobbar med leverantörer utan de olika föreningar jobbar 
med sina leverantörer 

PERSON C, 
FALLFÖRETAG 1 

Lokalt, Ja, absolut. Alla våra intransporter och uttransporter som sker i 
vår regi görs av tredjeparts. 

PERSON D, 
FALLFÖRETAG 1 

Lokalt, det ska finnas centrala avtal men butiken får göra lokala inköp. 
Men det innebär inte att butiken får handla hur som helst 

Resurser, Vi är kunder, vi har ett avtal och en möjlighet att ge 
avkastning.  

Naturligtvis har vi vissa krav har vi förenat med information och 
utbildningsinsats. I så fall kopplat till olika frågeställningar. 
Exempelvis fisklista så tog vi in leverantörerna för information och 
varför vi tagit ställning. 
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Samarbete, Absolut. Vi tittar på potentiella utvecklingsområden och 
mål så samarbetar vi med dem så det blir realistiskt 

PERSON E, 
FALLFÖRETAG 2 

Hänsyn, Ja, det tycker jag att vi gör, försöker göra. Det är väldigt 
komplext till vissa produkter. Under underleverantör där har vi inte 
hela vägen 

Resurser, där det finns behov, större produktutbud etc, ibland pengar 
till organisationer.  

Hållbarhetsmål, framförallt med egna produkter,  

PERSON F, 
FALLFÖRETAG 2 

Hänsyn till underleverantörer,  

Delar olika typer av resurser allt ifrån vår passion till kunskap.  

Självklart fokus på lokalt, stor efterfrågan bland konsumenter.  

PERSON G, 
FALLFÖRETAG 2 

Hänsyn, tittar på sista förädlingsplats, men ställer krav på spårbarhet 
på kritiska varor  

Jobbar med förbättringar, andra chans, vi sätter inga måltal utan de har 
grindar de måste gå förbi för att få jobba med oss. 

De ska växa, olika projekt beroende på var, sociala arbeten görs ibland 
annat kina med unga arbetare 

Stora satsningar på svenska råvaror. 

PERSON H, 
FALLFÖRETAG 2 

 

PERSON I, 
FALLFÖRETAG 3 

 

 
 
RESPONDENT E-HANDEL OCH DISTRIBUTION UTMANINGAR OCH 

FRAMTID 
PERSON A, 
FALLFÖRETAG 
1 

Ja, först ser det ut så i den modell som alla butiker använder 

Ekologisk en egen kategori så det är lätt att hitta dem. Det finns också 
färdiga måltider lösningar där ett ekologiskt alternativ finns.. 
Transporter är också viktiga, om kunden hämtar eller om de väljer 
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hemtransport.  

 Hållbarhet i alla typer av kanaler. energisparande, transporter, att 
köra mer på bra drivmedel.. 

Framtid, Jag hoppas att e-handel inom livsmedel kommer få kunder 
att se. Det har ju varit en trend med färdiga matkassorna.. Jag hoppas 
att kunder vågar kliva in i den delen, våga testa. 

PERSON B, 
FALLFÖRETAG 
1 

Kostnad, ledtid, allting är att hitta en balans mellan service och 
kostnad. Därför att de vi ser att många e-handelsföretag dom får en 
dyr logistik därför att allting går att man kortar ledtiden. 

Det räcker väldigt länge att plocka i butik. Plocka nära kund i 
befintliga butiker, befintliga system inte behöva ha transporter utöver 
egentligen. 

VI levererar på två sätt antingen till en butik, en click and collect 
lösning. 

Den andra lösningen är att vi levererar ut till butik, 

Vi ska ha en bra fyllnadsgrad., bra transportavtal 

PERSON C, 
FALLFÖRETAG 
1 

 

PERSON D, 
FALLFÖRETAG 
1 

Efterfrågan, Det är behov hos konsumenter. 

Ja, absolut. En del är i transport och distributionsförhållandena där 
blir vår transport del större men å andra sidan blir konsumentens 
transport del mindre. Då måste vi utöka gränssnittet för det  

PERSON E, 
FALLFÖRETAG 
2 

Hållbarhet, viktigt. Hur vi kan göra miljösmarta val även där i 
hemleveransperspektivet., det som är unikt, frysar och rutter är viktigt  

PERSON F, 
FALLFÖRETAG 
2 

Produkten lika på internet som innan.  

Footprint kommer vara neutralt, folk åker till butiker ändå.  

Varje butik kommer vara ett ”distributionscenter”  
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PERSON G, 
FALLFÖRETAG 
2 

Väldigt tidigt skede, butikerna har egna lösningar.  

Samma vikt ligger vid e-handel som vid vanlig försäljning 

E-handel ligger rätt i tiden utifrån kund. Hållbarhet har inte drivit 
frågan. Förr fanns en lösning men den slogs aldrig igenom, ny 
mognadsgrad.  

Bara fördelar, finns annat behov på nätet, ökad försäljning av 
ekologisk där jämfört med butiker.  

PERSON H, 
FALLFÖRETAG 
2 

Kanalen och distributionen kommer utvecklas markant. 

Konflikt mellan butikshandel och e-handel med lagerutrymme och 
plock 

PERSON I, 
FALLFÖRETAG 
3 

Jag tror snarare det handlar om det ekonomiska perspektivet och det 
är väldigt klokt att göra som vi gjort. Vi har fått på köpet att det är bra 
för miljön. Målet från början va inte att göra det bäst för miljön. 

Vi jobbar ständigt med att utveckla oss men det är ständig kamp att 
hitta rätt emballage, rätt fyllnadskrav att bilen är så hög som möjligt. 
Det är hela mitt jobb. 

Vi får mycket hållbarhet på köpet.  

 


