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Förord 
 

Vi vill tacka flera personer som på olika sätt bidragit till vår kandidatuppsats. Ett stort tack till alla 

företagsrepresentanter. Genom er medverkan möjliggjordes vår studie. Ett stort tack riktas till 

handledarna Tomas Källquist och Pär Vilhelmson. Ni har varit ett ovärderligt stöd under processen 
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Åge för synpunkter som förbättrat uppsatsen. Slutligen vill vi tacka varandra. Studien hade inte 

varit möjlig utan varandras hjälp och engagemang. Det har varit en lärorik, givande, intressant och 

spännande tid tillsammans. 
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Sammanfattning 

 

Titel: Utmaningar med ekologiskt ansvarstagande i stora företags leverantörskedjor - En 

modellutvecklande studie 

 

Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi 
 

Författare: Gabriel Ekelöf och Marcus Nordenståhl  
 

Handledare: Tomas Källquist och Pär Vilhelmson 

 

Datum: 2019 - Januari  
 

Syfte: Utifrån idégrunderna från CSR är syftet att utveckla en samlad modell om de mest 

utmärkande utmaningarna med ekologiskt ansvarstagande inom leverantörskedjor, med fokus på 

implementering, granskning och kommunikation.  
 

Metod: Studien baseras på vetenskapsteori från hermeneutiken och socialkonstruktivismen. 

Forskningslitteratur har analyserats och olika aspekter har brutits ut till en teoretisk referensram. 

Studien utfördes med en kvalitativ ansats, där semistrukturerade intervjuer är ett specifikt metodval. 

Det empiriska materialet har genomgått en urvals- och insamlingsprocess. Vidare har materialet 

bearbetats och tematiserats i samspel med teorin. En abduktiv och iterativ process påverkade 

forskningsprocessen genom en växelverkan mellan teori och empiri. För att säkerställa studiens 

kvalité präglades utförandet av kvalitetskriterier. Metoden resulterade i en strukturering och 

kategorisering av utmaningar i företags styrning. 
 

Resultat & slutsats: Studiens resultat ges i en strukturerad och kategoriserad samlad modell över 

utmaningar. Detta genom en förankrad empirisk begreppsram som sammanställts med teoretiskt 

ramverk om utmaningar med ekologiskt ansvarstagande inom leverantörskedjor. 
 

Examensarbetets bidrag: Ett teoretiskt bidrag ges genom konceptualisering och en samlad 

teoretisk modell. Större kännedom om olika utmaningar presenteras för att underlätta hantering eller 

föreslå åtgärder för företag att styra hållbart. Detta görs genom nya strukturerade kategorier och en 

förankrad begreppsram från empirin. 
 

Förslag till fortsatt forskning: Baserat på studiens resultat föreslås att fortsatt forskning utvecklar 

modeller med samma utgångspunkter och grunder. Förhoppningsvis kan det uppnås genom 

förbättrad strukturering av implementering, granskning och kommunikation med ekologiskt 

ansvarstagande inom leverantörskedjor, samt genom nya eller befintliga utmaningar. 
 

Nyckelord: Corporate social responsibility (CSR), Ekologiskt ansvarstagande, Leverantörskedja, 

Utmaningar, Implementering, Granskning, Kommunikation 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Abstract  
 

Title: Challenges with Ecological Responsibility in Large Companies’ Supply Chains - A Model 

Developed Study 
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Aim: Based on concepts from CSR, the purpose is to develop a comprehensive model of the most 

distinctive challenges of ecological responsibility in supply chains, with a focus on implementation, 

auditing and communication. 
 

Method: The study is based on hermeneutic theory and social constructivism. The analysis of the 

scientific research has resulted in a theoretical frame of reference, where different key aspects are 

pointed out. The chosen method was a qualitative approach with semi-structured interviews. The 

empiric data has undergone an adaptation process and been systematized in relation to the theory. 

An abductive and iterative process influenced the research and working process through an 

interaction between the theory and the empirical data. To ensure the quality throughout the study, 

quality criteria were used. The method gave a structuring and categorization of challenges for 

corporate governance. 
 

Result & conclusions: The study's results are given in a model of challenges, through an 

established conceptual framework from empirical data. The theoretical framework presented 

challenges with ecological responsibility in supply chains. 
 

Contribution of the thesis: The study contributes theoretically with a conceptualization and a 

combined theoretical model. A greater knowledge of challenges is given to facilitate methods for 

sustainable management through new structured categories and conceptual framework from 

empirical data. 
 

Suggestions for future research: The study suggests that future research focus on developing 

models with the same starting points and bases. Through an improved structuring of 

implementation, auditing and communication with ecological responsibility in supply chains, and 

through new or existing challenges, this can hopefully be achieved. 
 

Key words: Corporate social responsibility (CSR), Environmental responsibility, Supply chain, 

Challenges, Implementation, Audit, Communication 
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1. Inledning 

1.1 Problematisering 

Konceptet Corporate social responsibility (CSR) är enligt Bowen (1953) ett välkänt begrepp med 

idégrunder från 1950-talet (Carroll, 1999). Vanligtvis definierades det som social responsibility 

(SR). Det innebar att individer, näringsliv och regering skulle ansvara för att skapa ett hållbart 

samhälle (Carroll, 1999). I takt med att samhället utvecklades fick företag och organisationer ett allt 

större genomslag och dominans inom näringslivet. Detta innebar att begreppet CSR utvecklades. 

 

CSR är ett omdiskuterat koncept och definitionen skiljer sig forskare emellan (Almqvist, Holmgren 

Caicedo, Johansson & Mårtensson, 2012). Trots att tolkningarna är många bland forskare är de 

flesta överens om att CSR anses vara ett krav för företagen. Detta relateras till att företagen tar sitt 

samhällsansvar för att uppnå ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet på lång sikt. 

Samhällsutvecklingen har format ett engagemang och medvetande om hållbarhet och 

ansvarstagande. Enligt Arena, Azzone och Mapelli (2017) skapar detta möjligheter hos företagen att 

på ett strategiskt vis tillämpa CSR för att exempelvis nå större marknadsandelar och öka 

konkurrenskraften. Dessa aspekter inom CSR är centrala för att nå hållbarhet på lång sikt, dock är 

det den ekologiska aspekten som vi finner mest intressant. 

 

Den ekologiska aspekten i en hållbar leverantörskedja innebär att företag behöver ta ansvar och 

genomföra en god miljöriskbedömning (Environmental risk assessment, ERA). Detta innefattar en 

process som genomförs av företag för att kalkylera och identifiera potentiell påverkan som 

produktionen har på ekosystem, människor och djur (Sarfraz, Qun, Hui & Abdullah, 2018). Genom 

en miljöriskbedömning kan företag använda bedömningen som grund att fatta beslut (Sarfraz et al., 

2018). Orsaker till genomförandet av processer och utveckla det miljömässiga hållbarhetsarbetet 

grundar sig i krav från både regeringar och allmänheten (Sarfraz et al., 2018). 

 

Vi anser att allmänheten blivit mer miljömedveten och betydligt mer selektiv i sin konsumtion. 

Naturkatastrofer och miljöskandaler på grund av företags oaktsamhet uppmärksammas medialt, 

vilket skapar oro hos människor. En ökad medvetenhet hos allmänheten har bidragit till att hårdare 

krav och utmaningar ställs på företagens leverantörskedjor, både internt och externt (Du, 

Bhattacharya & Sen, 2010). Företagens val påverkar intressenter, anställda och miljö. 
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Företag behöver ta hänsyn till nationella och internationella lagar. Du et al. (2010) anser att företag 

behöver anpassa sig efter gällande krav på ett ansvarsfullt sätt. Ett exempel är politiska beslut om 

minskade koldioxidutsläpp för lätta bilar, vilket påverkar bilindustrin och dess produktion. Skilda 

krav som ställs från en intressent behöver inte vara fördelaktigt för en annan, vilket försvårar 

företagens styrning. 

 

Två centrala aspekter i företags verksamhet är ekologiskt ansvarstagande och leverantörskedjan. 

Enligt Corominas (2013) fungerar leverantörskedjan som ett samarbete för företag till viktiga 

intressenter, exempelvis skilda leverantörer. Detta sker både nationellt och internationellt, genom 

produktion och tjänster mellan företag och leverantörer (Ferrell & Ferrell, 2016). Sammantaget 

visas att dessa två aspekter är betydelsefulla för hur företag styrs, vilket kan ha påverkan världen 

över. 

 

Utmaningar uppstår för företag vid implementering av ekologiskt ansvarstagande i 

leverantörskedjor, enligt forskningen (Aguilera-Caracuel & Guerrero-Villegas, 2018; Baki, 2018; 

Sabri & Nadarajah, 2016). Företagens ekologiska ansvarstagande står inför en ständig 

samhällsutveckling (Aguilera-Caracuel & Guerrero-Villegas, 2018). Utmaning uppstår genom att 

finna ett samspel mellan implementering av ekologiskt ansvarstagande och finansiellt resultat 

relaterat till en miljövänlig produktion i leverantörskedjor (Baki, 2018). 

 

Huvudkontor granskar sina underleverantörer utifrån det ekologiska perspektivet (Lindholm, 

Egels-Zandén & Rudén, 2016). Forskningen pekar på att utmaningar uppstår för företag vid 

granskning utifrån bristande möjlighet att kontrollera underleverantörer (Ferrell & Ferrell, 2016; 

Gonzalez-Padron, 2016; Islam, Deegan & Gray, 2018; Mont & Leire, 2009). Det existerar även 

kulturella skillnader med att genomföra granskning, vilket gör det utmanande att få insyn i den 

ekologiska hållbarheten i leverantörskedjor (Ferrell & Ferrell, 2016). 

 

Forskningen belyser utmaningar med kommunikations- och relationssvårigheter mellan företag och 

underleverantörer (da Silva, Shibao, Barbieri, Librantz & dos Santos, 2018; O’Connor & Shumate, 

2010). Forskningen pekar på att kommunikation genom leverantörsledet över nationers gränser är 

utmanande, genom att olika synsätt och tolkningar av ekologiskt ansvarstagande kan få skilda 

innebörder (O’Connor & Shumate, 2010; Takano, 2017). O’Connor & Shumate (2010) menar även 

att underleverantörer inte är lika insatta och informerade om innebörden i huvudkontorets sociala 

och ekologiska hållbarhetsarbete. 
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Utgångspunkter från pågående forskning belyser hur hållbarhet uttrycks och vilka utmaningar som 

uppstår. Studier som gjorts är i enskilda kontexter, exempelvis belyser Gold, Kunz och Reiner 

(2017) om utmaningar inom jordbrukets internationella leverantörskedjor. Luthra och Mangla 

(2018) genomförde en studie om utvärdering av utmaningar som kan förekomma vid industrier i 

växande ekonomier. Han och Hansens (2012) studie belyser ekologiskt ansvarstagande i 

leverantörskedjor inom skogsindustrin. 

 

Det finns forskning som har arbetat med att skapa en helhetsbild över utmaningar, exempelvis  

har Mathiyazhagan, Govindan, NoorulHaq och Geng (2013) format en sammanställning över 

utmaningar som kan förekomma genom ett ekologiskt ansvarstagande inom leverantörskedjor. Det 

saknas dock en sammanställning från tidigare forskning över vilka utmaningar som återfinns inom 

Implementering, Granskning och Kommunikation inom ekologiska leverantörskedjor genom ett 

samlat ramverk (Lam, 2011; LeBaron, Lister & Dauvergne, 2017; Han & Hansen, 2012). Det 

saknas även en utveckling genom strukturering och kategorisering av vilka utmaningar som uppstår 

som är formade till en helhet i ramverk och modeller (Han & Hansen, 2012; Lam, 2011). Boström, 

Jönsson, Lockie, Mol och Oosterveer (2014) menar att i den utsträckning det finns är de mest 

teoretiskt baserade, då det empiriska underlaget är bristfälligt. 

 

Denna avsaknad av en strukturerad och kategoriserad modell av utmaningar är ett problem 

(Boutkhoum, Hanine, Boukhriss, Agouti & Tikniouine, 2016; Lam, 2011). Med en samlad modell 

kan företagens hållbara styre underlättas. Företagen kan på ett effektivare sätt skapa en uppfattning 

och förståelse över vilka utmaningar som kan uppstå, vilket kan bidra till att bättre analyser och 

beslut tas i ett tidigt stadie. Enligt Boutkhoum et al. (2016) och Mathiyazhagan et al. (2013) kan ett 

bra tillvägagångssätt för företags hållbara styrning vara att tillämpa strukturella modeller vid 

utvärderingsanalyser gällande ekologiska leverantörskedjor. 

 

Vi har valt att ta oss an denna uppgift, och därmed kommer vi att göra en modellutveckling. Vår 

ambition är att skapa en samlad modell både teoretiskt och empiriskt över utmaningarna med 

ekologiskt ansvarstagande inom leverantörskedjor med fokus på Implementering, Granskning och 

Kommunikation. Detta genom att bidra med en strukturerad och kategoriserad samlad modell av 

utmaningar som kan uppstå i företags styrning. 
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1.2 Syfte 

Utifrån idégrunderna från CSR är syftet att utveckla en samlad modell om de mest utmärkande 

utmaningarna med ekologiskt ansvarstagande inom leverantörskedjor, med fokus på 

implementering, granskning och kommunikation.  
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2. Metod  

2.1 Vetenskapsteoretisk referensram 

I nedanstående avsnitt motiveras och tydliggörs de grundläggande vetenskapsteoretiska 

utgångspunkterna som präglade vårt synsätt, med relevans till syftet.  

 

2.1.1 Verklighetssyn 

Vår syn genomsyrades av det ontologiska perspektivet från socialkonstruktivismen, vilket baseras 

på synen om att sociala händelser och innebörden av händelser är konstruerade av människors 

sociala samspel (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Socialkonstruktivismen kan beskrivas genom att 

fokus är riktat mot hur individer samspelar med varandra och väljer att konstruera sitt 

ställningstagande, exempelvis genom positioner, meningar och regler. Vi behöver konstruera en 

verklighetsavbildning av de företag och personer vi har haft en social interaktion med (Sohlberg & 

Sohlberg, 2013). 

 

Skillnader mellan företag kan bero på dess storlek eller branschtillhörighet. Konstruktionerna 

utifrån detta har vi analyserat för att skapa oss en förståelse om de sociala händelserna. Sohlberg 

och Sohlberg (2013) menar att konstruktionerna ska efterlikna de som tidigare skapats. De hänvisar 

även till att forskare bör företräda en reproduktion av verkligheten som skapats med 

företagsrepresentanterna under intervjuerna (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Parallella liknelser kunde 

göras jämfört med våra iakttagelser. Vårt mål var att strukturera och kategorisera utmaningar i en 

samlad modell, vilket inkluderade att tolka företagsrepresentanternas syn på de frågor vi hade 

formulerat under intervjuerna.  

 

Arbnor och Bjerke (1994) beskriver begreppet betydelseangivning som grunden till hur individer 

eller grupper väljer att definiera verkligheten. Detta relateras till att forskare ska utöka kunskapen 

och förståelsen om mångtydiga samband, vilket på flera sätt har tolkats och resulterat i olika 

innebörder. Det går att relatera till vår syn genom att ta hänsyn till vad tidigare forskning belyst och 

utifrån svaren från företagsrepresentanterna, specifikt om utmaningar med ekologiskt 

ansvarstagande inom leverantörskedjor. 

 

2.1.2 Kunskapssyn 

Vår kunskapssyn präglades av förståelse och tolkning i relation till individer och deras perspektiv. 

Detta grundade vi från iakttagelser från den hermeneutistiska forskningstraditionen, vilket Sohlberg 

och Sohlberg (2013) menar präglas av tolkning och förståelse i skilda sammanhang. Hermeneutiken 
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beskrivs utifrån Sohlberg och Sohlberg (2013) och Eriksson (2018) som främst inriktad mot 

texttolkningar, men även att mänskliga åsikter beaktas som en central utgångspunkt. Iakttagelserna 

är texter, socialt beteende, normer och värderingar. Tolkning behöver göras både på text och det 

mänskliga ursprunget, utifrån en helhet som har skapats av individen (Eriksson, 2018). 

 

Att både se och tolka delar som en helhet, att förstå hur det hänger ihop för att få en fördjupad insikt 

och förståelse leder till ny kunskap (Eriksson, 2018). Företagsrepresentanternas åsikter och 

resonemang har varit en central utgångspunkt för att bidra med kunskap. Avsikten med denna 

kunskapsprocess syftar till att öka förståelsen och tolka den information som har tagits fram. Detta 

gav oss goda förutsättningar att förstå och få insyn i representanternas upplevda utmaningar med 

det ekologiska ansvarstagandet i leverantörskedjan.  

 

Det material vi erhöll genomgick en tolkningsprocess. Tolkningen utifrån en utformad metod kan 

relateras till en spiral och belyser vårt förhållningssätt väl. Sohlberg och Sohlberg (2013) beskriver 

följande: “[a]rbetsmetoden innebär ett pendlande mellan helhet och delar, förflutet och framtid, 

subjektivt och objektivt och mellan olika analys- och abstraktionsnivåer” (Sohlberg & Sohlberg, 

2013, s. 81). Vi tolkar citatet som att tolkningsprocessen skiljer sig mellan individer. Vi var 

medvetna om att vår kunskap och förståelse förändrades under den pågående processen med 

studien. 

 

2.1.3 Förförståelse  

Individer har olika förutsättningar. Synen på världen och beståndsdelar kan betraktas på olika sätt ur 

en individs perspektiv (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Likväl som synen och förutsättningar är olika 

inkluderade det oss i vår undersökning.  

 

Sohlberg och Sohlberg (2013) hänvisar till att hermeneutiken innehar förförståelse som ett tydligt 

nyckelbegrepp. Förförståelse är något alla har och som inte går att bortse ifrån, där olika bakgrunder 

formar individer och deras sätt att se på världen. Alla har däremot en gemensam nämnare i form av 

kunskap, vilket skiljer sig från individ till individ. Ett exempel kan vara individens förutfattade 

meningar som ligger till grund för hur händelser i livet tolkas. Förförståelsen har påverkat hur vi har 

tolkat händelser och information. 

  

Vår förförståelse inom företagsekonomi grundas i vad vi lärt oss på Högskolan i Gävle och utifrån 

arbetslivserfarenheter, exempelvis verksamhetsstyrning, hållbarhet och leverantörskedjor. En av oss 

har exempelvis genomfört utbildning på en av de svenska storbankerna angående hållbar 
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fondförvaltning. Banken skall säkerställa att det företag de inkluderar och investerar i skall drivas 

på ett etiskt och hållbart sätt. Exemplet belyser att vi var insatta i hållbar styrning, vilket vi ansåg 

vara en relevant förförståelse.  

 

2.1.4 Forskningsansats 

Innan forskare framför den insamlade empirin är det enligt Bryman och Bell (2013) betydelsefullt 

att ägna tid åt att tolka och förstå den information som mottagits. Sohlberg och Sohlberg (2013) 

menar att hermeneutiken präglas av olika delmetoder som används för skiftande inriktningar. Vi 

läste först in oss på de deduktiva och induktiva alternativen.  

  

Det deduktiva alternativet relateras till att tolka en text på ett föredömligt sätt och genom det 

induktiva alternativet kan tolkning uppenbara sig utifrån det material som föreligger (Sohlberg & 

Sohlberg, 2013). Utifrån syftet ansåg vi dock att den kunskap som behövdes inte kunde nås genom 

de två alternativen.  

 

Vi valde ett tredje alternativ, att utgå från ett Abduktivt alternativ. Enligt Eriksson (2018) bearbetas 

teorin för att sedan återgå till empirin för att möjligtvis upptäcka nya ting. Vi fann ett behov av att 

tolka det empiriska materialet utifrån teorin, vilket gjordes genom en växelverkan mellan teori och 

empiri.  

 

2.1.5 Perspektiv 

Ekologiska leverantörskedjor kan hänvisas till ett av de tre huvudsakliga ansvarsområden som 

omfattas av konceptet CSR (Zhang, Pawar & Bhardwaj, 2017). Kvaliteten på ett företags arbete 

med CSR och leverantörskedjan kan ses utifrån olika perspektiv, exempelvis företagets eller 

underleverantörers perspektiv, vilket kan innebära skillnader. Detta genom att sociala händelser och 

innebörden av händelser är konstruerade olika av individer (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Den 

empiriska insamlingen utgick uteslutande från intervjuer med företagsrepresentanter på deras 

företag om utmaningar med ekologiskt ansvarstagande i leverantörskedjan. Därmed valdes 

företagets perspektiv. 

  

Det hade dock varit intressant att även få en inblick i underleverantörernas perspektiv, hur de såg på 

rådande situationer som ligger till grund för utmaningar med ekologiskt ansvarstagande inom 

leverantörskedjor. På grund av tidsbrist och risken att studien hade blivit alltför bred bortsåg vi från 

underleverantörers perspektiv. 
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2.2 Tillvägagångssätt 

 

 
Figur 1, Egen konstruktion av forskningsmodell 

 

Detta avsnitt tydliggör tillvägagångssättet för hur studien genomfördes, vilket illustreras i vår 

forskningsmodell (Figur 1) ovan. Flera delar i avsnittet Metod (2.2.), se blåa rutor ovan, 

sammanlänkas med avsnitten Teoretisk referensram (3), Empiri (4), Analys (5) och slutligen till 

Bidrag (6) på olika sätt, vilket illustreras med pilar i modellen. Metoden utfördes med våra 

motiveringar och val samt med stöd från förankrad metodlitteratur med relevans till syftet. 

 

Forskningsprocessen började med Litteraturinsamling (2.2.1), följt av Bearbetning av 

litteraturinsamling (2.2.2), där litteraturen analyserats och olika aspekter har brutits ut till den 

teoretiska referensramen. Detta gjordes för att strukturera och kategorisera utmaningar till en 

samlad modell. Källkritik av litteraturinsamling (2.2.3) är efterföljande avsnitt, där litteraturen 
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bedöms och värderas. Sammantaget utgjorde avsnitten de kumulativa grunderna i den Teoretiska 

referensramen. 

 

Utifrån syfte och vetenskapsteoretisk syn formades ytterligare val i avsnittet Metod. En kvalitativ 

ansats motiveras som ett specifikt metodval i Kvalitativa intervjuer (2.2.4) och denna låg till grund 

för studiens tillvägagångssätt i mötet med empirin. Kvalitativa intervjuer har genomgått en urvals- 

och insamlingsprocess av empiriskt material, där underlaget tydliggjordes i avsnittet Empiri. Urval 

och insamling av empiriskt material (2.2.5) och Kvalitativa intervjuer utgjorde tillsammans 

grunderna till Empirin.  

 

Med en Abduktiv ansats påverkades och präglades forskningsprocessen med ett pendlade mellan 

teori och empiri. Denna pendling formade ytterligare val i avsnittet Metod. I Utformning av 

intervjuguide (2.2.7) motiveras detta genom uppställda teman och frågor i mötet med empirin.  

 

Dessa teman och begrepp, formade genom samspel mellan teori och empiri, genomsyrar avsnitten 

Teoretisk referensram, Empiri och Analys, alla med koppling till syftet. Innan mötet med empirin 

formades en medvetenhet i bemötande och hantering av de medverkande i studien. 

Tillvägagångssättet motiveras i Etiska överväganden (2.2.6) och länkas med Utformning av 

intervjuguide. Tillsammans utgör 2.2.6 och 2.2.7 interaktion och bemötande under intervjuerna 

kopplad till Empirin.  

 

Efter mötet med empirin motiveras ytterligare flera val i Metoden, vilket inkluderar bearbetning, 

tematisering och mötet mellan teori och empiri. Bearbetning av empiriskt material (2.2.8) är det 

efterföljande avsnittet som innefattar bearbetningsprocessen av det empiriska materialet och 

sammanlänkas till avsnittet Analys. 

 

Vår studie har varit en föränderlig process, med en växelverkan mellan empiri och teori samt en 

lärandeprocess. Detta benämns enligt en Abduktiv och Iterativ process som tydliggör sin roll i 2.2.8, 

där utbrutna aspekter av insamlat material analyseras. Detta gjordes för att strukturera och 

kategorisera utmaningar till en samlad modell. Centrala motiveringar görs om mötet mellan teori 

och empiri till avsnittet Analys, med fokus mot utmaningar för företagens styrning med ekologiskt 

ansvarstagande inom leverantörskedjor.  

 

Ur mötet mellan teori och empiri formades en teoretisk och en empirisk modell över utmaningarna. 

Dessa sammanställdes i ett resonemang i avsnittet Analys, vilket mynnade ut i en strukturerad och 
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kategoriserad samlad modell över utmaningarna för företags styrning i avsnittet Bidrag. För att 

säkerställa en genomgående god kvalité i studien har vi förhållit oss till riktlinjer för utförande av 

studien i sin helhet. Det avslutande avsnittet i Metoden är Kvalitetskriterier (2.2.9), vilket präglade 

samtliga avsnitt; Metod, Teoretisk referensram, Empiri, Analys och Bidrag. Nedan återges specifika 

metodval, med syftet och forskningsgapet som utgångspunkt, vilket följs upp med våra argument. 

 

2.2.1 Litteraturinsamling 

Bryman och Bell (2013) menar att under litteraturgenomgången behöver vi som forskare tydliggöra 

och motivera våra val på ett välformulerat sätt. Detta gjordes genom att vara väl inlästa på den 

företagsekonomiska forskningen och en kritisk granskning av både nackdelar och förtjänster 

gentemot tidigare forskning. Detta relaterades till flera aspekter och därför klargjordes och 

motiverades vårt tillvägagångssätt med exempelvis relevans av begrepp, teorier, metodval och 

forskningsstrategier.  

 

Vi har utgått från databaserna Scopus och HiG Discovery vid sökning av vetenskapliga artiklar till 

vår studie. Vid våra specificerade sökningar har vi antingen kunnat ta del av artiklarna omgående, 

alternativt blivit hänvisade till andra artikeldatabaser för tillgång. Bryman och Bell (2013) menar att 

databaser som är tillgängliga från egna läroinstitut är att föredra, vilket vi tagit hänsyn till genom 

valen av elektroniska databaser.  

 

Det är betydelsefullt att formulera nyckelbegrepp till den specifika forskningen som ska studeras, 

vilket främjar och underlättar forskningen (Bryman & Bell, 2013). För att uttryckligen förklara våra 

specifika sökningar har vi anpassat det utifrån flera nyckelbegrepp. Detta för att medvetet avgränsa, 

underlätta och finna det vi ansåg vara mest relevant. Vi utgick därför från begreppet Corporate 

social responsibility. Det ledde till att vi kunde finna sammanlänkade begrepp som var 

återkommande inom den företagsekonomiska forskningen, såsom Environmental responsibility och 

Challenges. Utifrån dessa kunde vi även finna samband med begreppen Supply chain, 

Implementation, Audit och Communication, vilket sammantaget resulterar i en god avgränsning som 

formade vårt syfte med studien.   

 

För ytterligare detaljerad beskrivning av vår litteratursökning har vi valt att förhålla oss till 

företagsekonomiska relaterade journaler vid läsning av vetenskapliga artiklar, vilket inkluderar 

exempelvis Business och Management för att nämna några. Dessa sökningar sorterades efter det 

som benämns enligt “peer reviewed”, vilket innebär att vetenskapliga artiklar har behandlats och 

granskats av andra (Bryman & Bell, 2013). Detta är betydelsefullt och vedertaget, och användes 
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därför i vår studie. För att bli väl inläst i tidigare forskning har vi endast läst vetenskapliga artiklar i 

fulltext. Detta underlättade även förståelsen genom en fördjupad insyn i forskningen. 

 

Utifrån vårt resonemang av litteratursökning och litteraturinsamling ovan kunde vi även ta del av 

relaterade vetenskapliga artiklar, vilket gav ett mervärde. Vi har beaktat källförteckningen som 

artiklarna har refererat till, vilket gav en bredare syn och god grund till den fortsatta studien med en 

riklig mängd belägg. Forskningen vi läst in oss på har främst varit publicerade mellan tidsspannet 

åren 2010 - 2018, något vi ansåg både indikerade och stärkte våra insikter om att forskningen är 

högst aktuell, av fortsatt intresse och utveckling.  

 

Slutligen har vi tagit del av kurslitteraturen som ingår i Ekonomprogrammet på Högskolan i Gävle. 

Litteraturen kompletterades med metodböcker och metodartiklar från biblioteket på Högskolan i 

Gävle samt från databaserna, med fokus på kvalitativ forskning. Elektronisk sökning gjordes med 

begreppen Quality criteria, Qualitative methods, Field research och Qualitative Interview. 

Sammantaget kompletterade källorna varandra väl och vi fann både likheter och skillnader, vilket 

har främjat vår studie. 

 

2.2.2 Bearbetning av litteraturinsamling 

Vi har sökt forskning med förankring inom företagsekonomisk forskning. Detta beskrivs enligt en 

avgränsning och målsättning att finna något forskningsbart. Från tidigare forskning har olika 

aspekter brutits ut och analyserats, vilket formades till en helhet. För att få en kumulativ grund 

behövde vi få en djupare kunskap i teorin. Detta ansåg vi vara betydelsefullt och vedertaget, och 

därför var vi pålästa i tidigare forskning inom området. Totalt bearbetades 74 källor.  

 

Vår inläsning, sökning och urval har influerats och vägletts av att vi har letat efter utmaningar till 

den teoretiska referensramen. I ett tidigt stadie av studien sorterade och bearbetade vi litteratur med 

avsikten att tematisera, vilket ledde till den teoretiska referensramen. Detta var en Iterativ process. 

Vi ändrade inriktning för dessa utmaningar under pågående forskningsprocess för att strukturera 

och kategorisera de mest utmärkande utmaningarna i en samlad modell. I tidigt skede av studien 

besökte vi ett företag för att undvika att stöta på hinder. Vi gjorde en provintervju på företaget, 

vilket både påverkade och ledde till att fokus låg på utmaningarna inom Implementering, 

Granskning och Kommunikation med ekologiskt ansvarstagande inom leverantörskedjor. Detta tog 

oss återigen till litteraturen för sökandet av de specifika utmaningarna för företagens styrning. 

 

https://www.jstor.org/topic/field-research/
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Utgångspunkten var ett ständigt sökande efter ett mönster, vilket vi ansåg formade en relevans. 

Konkret läste vi in oss utifrån vårt intresse mot hållbarhet, det som forskningen benämner CSR. 

Bearbetning och sammanställning av litteraturen gjordes utifrån övergripande delar av CSR:s 

ekologiska aspekt för att hitta kopplingar till olika detaljer i tidigare forskning. Dessa detaljer blev 

specifika utmaningar som är utbrutna delar sammansatta i en helhet med vår litteraturinsamling. 

Sammantaget formade detta innehållet i studien, vilket indikerade att vi hade funnit en röd tråd 

mellan begrepp och innehåll i artiklarna, tillsammans med företagsbesöket. Genom att koppla till 

litteraturen kunde vi uttrycka oss detaljerat. Litteraturinsamlingen skulle ge oss strukturerade och 

kategoriserade utmaningar med ekologiskt ansvarstagande inom leverantörskedjor i en teoretisk 

modell till den Teoretiska referensramen.   

 

2.2.3 Källkritik av litteraturinsamling  

Flera kriterier relateras till källkritik som är av betydelse vid källanvändning. Goda indikationer och 

insikter om vad som behöver beaktas vid källhantering ges från Bryman och Bell (2013), 

exempelvis relevans, originalkällor och tidsperspektiv. Ytterligare kriterier för att granska källornas 

tillförlitlighet är äkthetsfrågor, partsintressen, tidsfrågor och beroendefrågor (Eriksson, 2018). Detta 

har vi tagit till oss för att bedöma och värdera källor.  

 

En kritisk bedömning om var information inhämtas kan relateras till öppna och slutna databaser 

(Bryman & Bell, 2013). Eriksson (2018) betonar vikten av att vara medveten om information som 

används, exempelvis vem avsändaren är, hur sanningsenligt det är och källors oberoende. 

Användandet av de rekommenderade databaserna i kombination med artiklar som granskats av 

andra ansåg vi gav en större trovärdighet. Antalet källor begränsades för att undvika en 

oöverskådlig helhet, för att istället ta del av det mest relevanta och detaljrika utifrån syftet.  

 

Att beakta publiceringen av vetenskapliga artiklar är viktigt att iaktta (Bryman & Bell, 2013; 

Eriksson, 2018). En rad faktorer förändrar samhället, vilket sker i samverkan med giltigheten av 

innehållet (Eriksson, 2018). Med den samhällsutveckling som råder för företagens styrning, främst 

ekologisk medvetenhet och krav, är nya vetenskapliga artiklar mer aktuella och relevanta.  

 

För den övergripande forskningen om CSR har vi däremot valt ett större tidsperspektiv mellan åren 

1950 - 2018. Vi ville beakta grundidéerna i kontrast mot nyare tankegångar för att se hur 

resonemanget har varit över tid. Sammantaget ger beläggen och rekommendationerna ovan en 

styrka i vårt kritiska ställningstagande, vilket vi ansåg gav trovärdighet och relevans till vår studie.  
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2.2.4 Kvalitativa intervjuer 

Intervjuer är en metod som genererar lärande med ett öppet sinne (Edmondson & McManus, 2007). 

Kvalitativa intervjuer valdes till vår empiriska undersökning. Det passade väl för att erhålla en 

fördjupad förståelse från företagsrepresentanternas perspektiv om de upplevda utmaningarna de 

ansåg existerade, men även utifrån vetenskapsteoretiska utgångspunkter och lämplighet för att 

besvara vårt syfte. Kvalitativ forskning relateras till en tolkande forskningsmetod, enligt 

Edmondson och McManus (2007) och Bryman och Bell (2013), vilket har flera fördelar. Ett 

exempel är att kvalitativa intervjuer präglas av stor flexibilitet och anpassningsbarhet (Bryman & 

Bell, 2013). 

 

En öppenhet gentemot företagsrepresentanterna stärkte möjligheten att identifiera och finna 

nyckelfaktorer till vår studie (Edmondson & McManus, 2007). Med riktat intresse mot 

företagsrepresentanternas formuleringar och den flexibla utgångspunkten, gynnades förståelsen. 

Genom att möjliggöra för representanten att påverka intervjun i olika riktningar utifrån vad 

individen upplever vara relevant, gynnas även vår kunskapsbildning (Bryman & Bell, 2013). Denna 

insikt gjorde att vi snabbt ställde om från vår mall och avsedda frågor som hade formulerats på 

förhand. I förväg visste vi inte om det skulle dyka upp utmaningar eller problem som vi behövde 

förhålla oss till. Bryman och Bell (2013) menar att utifrån svaren, kan nya frågor och följdfrågor 

genereras, vilket kan ge utförligare och fördjupade resonemang. 

  

Vi har förhållit oss till Brymans och Bells (2013) definition av semistrukturerade intervjuer. Det 

innebär att forma en mall över specifika teman som intervjun kommer att innehålla, vilket anses 

vara en nyckelfaktor (Arsel, 2017; Edmondson & McManus, 2007). Denna mall har innefattat våra 

nyckelbegrepp. Vi ansåg att företagsrepresentanterna skulle utforma egna svar, vilket är 

betydelsefullt för studiens utformning. Deras prägel ska finnas med i innehållet och vi värdesätter 

deras ord, åsikter och upplevelser.  

 

Det material som producerats från empirin har vi sedan kunnat jämföra parallellt med vad tidigare 

forskning sagt. Från intervjuerna erhöll vi en kunskap som är aktuell för stunden, men som inte 

behöver vara bestående för framtiden. Genom generellt utformade frågeställningar kunde vi 

strukturera och kategorisera de empiriska utmaningarna, för att sedan uppnå målet att besvara syftet 

med en samlad modell över utmaningarna. Därmed bortsåg vi från ett metodval som är strikt 

strukturerat, då det skulle utelämna väsentlig kunskap och information som 

företagsrepresentanterna besitter.  
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2.2.5 Urval och insamling av empiriskt material 

Flera företag inom olika branscher som präglas av ett ekologiskt ansvarstagande och engagemang 

valdes ut, detta utifrån företagens eget ställningstagande och position i samhället. Vårt urval har 

främst präglats av företagens hemsidor och marknadsföring, men även andra faktorer, som Bryman 

och Bells (2013) hänvisning till bekvämlighetsurval. Det innebär att urvalet utgår från vad som är 

lämpligt från båda forskarna och företaget. Det kan vara geografiska avgränsningar samt att en 

första kontakt med företaget leder till en företagsrepresentant (Bryman & Bell, 2013). Det anses 

vara lämpligt i båda fallen med närhet och medarbetare med rätt kompetens utifrån vårt syfte.   

 

Våra val av intervjuerna grundas även utifrån relevans och förväntat resultat. Vi har utgått från 

Gävle och närliggande områden för att finna företagsrepresentanter, detta i kombination med den 

uppsatta tidsramen för vår studie. Vi valde främst att besöka företagens kontor, för direktkontakt 

med en insatt person i hållbarhets- och miljöfrågor. Kontakter har även tagits via mail och telefon. 

Creswell (2007) menar att före intervjun behöver forskarna i förväg fråga om de medverkande är 

villiga att öppet dela med sig av sin kunskap (Turner, 2010). Detta är en grundläggande orsak till att 

de flesta företagen besöktes, vilket vi ansåg minskade risken för missförstånd utifrån syftet med 

intervjuerna.  

 

En person som var väl insatt inom företagets ekologiska leverantörskedja har vi värderat högt. 

Företagsrepresentanterna valdes ut av företaget, då de besitter den kunskap vi efterfrågar. Detta 

relateras till resonemanget om strategiskt urval till kvalitativa intervjuer (Tracy, 2010; Turner, 

2010). Creswell (2007) belyser betydelsen av lämpliga representanter vid urvalet till kvalitativa 

intervjuer, genom att strategiskt välja kvalificerade individer bör göras utifrån kriteriet att erhålla 

den mest trovärdiga och användbara informationen till studien (Turner, 2010). I vårt urval har vi 

uteslutande fokuserat på individer med rätt kompetens för att bidra till högre relevans utifrån vårt 

syfte. Detta för skapandet av en strukturerad och kategoriserad empirisk modell över utmaningar 

med ekologiskt ansvarstagande inom leverantörskedjor.  

 

För intervjuerna anpassade vi oss efter företagsrepresentanternas tillgänglighet. Att ta hänsyn till 

företagsrepresentanternas förutsättningar menar Tracy (2010) och Turner (2010) ger flera fördelar 

för intervjun, exempelvis att få ut ett större värde, en upplevd trygghet i en miljö som individen 

känner sig bekväm med, vilket i sin tur minskar risken för negativ påverkan av intervjun med 

representanten. Vi hänvisades till kontakt med företagsrepresentanterna via e-post och telefon om 

kontaktpersonen ej varit närvarande, placerad på annan ort eller tillgänglig för samtal. I de fallen 

representanten varit placerad på annat kontor i Sverige togs intervjun via videosamtal över skype 
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eller telefonsamtal. Totalt utfördes två intervjuer via skype, två via telefon och sju genom personligt 

besök.  

 

Vi var medvetna om att användningen av videosamtal via skype och telefonsamtal kan påverka 

kvalitén på det empiriska materialet negativt. Enligt Bryman och Bell (2013) minskar värdet på 

interaktionen i jämförelse med ett personligt besök och detaljer kan lätt förbises. Vi ansåg dock att 

videosamtal gav en tydlig social interaktion genom möjligheten att tyda kroppsspråk och känslor 

bättre än via telefon och var mer givande att genomföra med en kvalificerad medarbetare än ett 

personligt besök med en som inte har rätt kompetens. Dock hade det varit mer givande med en 

individ med rätt kunskap utifrån ett personligt besök.   

 

Med vår Abduktiva ansats lades grunden till en ständig löpande utvärdering av intervjuerna. Efter 

elva intervjuer uppnåddes ett tillräckligt rikt empiriskt material utifrån representanternas liknande 

svar och resonemang. Detta resonemang har vi grundat från Rafaeli m.fl. (1997) med hänvisning till 

Glaser och Strauss (1967), vilket definieras som att uppnå en teoretisk mättnad (Bryman & Bell, 

2013).  

 

2.2.6 Etiska överväganden  

Resultatet på studien baserades till stor del på den information vi mottog från 

företagsrepresentanter. Detta gjorde att vi snabbt insåg vikten av att ta hänsyn till de etiska 

aspekterna som förekommer under en kvalitativ studie. Tidigare forskning hänvisar till flera 

specifika områden som kräver uppmärksamhet för att försäkra att studien uppfyller de etiska kraven 

(Peter, 2015). Vi valde att tillämpa fyra etiska aspekter.  

 

De två första aspekterna som nämns av Peter (2015) och Lloyd och Hopkins (2015) har liknande 

innebörd, vilket är att representanterna förblir Anonyma. Detta tar hänsyn till att djupgående 

intervjuer kan innefatta frågor som kan uppfattas som obekväma att besvara (Lloyd & Hopkins, 

2015). Vid den första kontakten med representanterna var vi noggranna med att informera om att en 

medverkan i studien garanterade anonymitet. Vår ambition var att representanten skulle uppleva vår 

studie som professionell med genomgående bra kvalité. Därför valde vi att bortse från all 

information som kunde härledas till företagets eller representantens identitet, då det inte hade någon 

påverkan på studiens bidrag. Det som värderades var deras erfarenhet och kunskap.  

 

Den tredje aspekten är relaterad till Samtycke mellan forskare och representant, vilket innebär att 

representanten får ta del av studien i sin helhet. Ryen (2004) betonar vikten av att representanterna 
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är väl informerade om vad de deltar i och bildar en egen uppfattning om vad deras medverkan 

bidrar med. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) bör representanten delges och godkänna 

informationen som framkommer. Vid den första kontakten presenterades studiens syfte för 

representanterna, för att därefter få ta del av respektive intervju för att undvika eventuella 

feltolkningar. Enskild representant kunde ge återkoppling om eventuella justeringar. Vi uppgav 

tidsplaneringen för att färdigt material kunde stämmas av. Vid början av intervjuerna tillfrågades 

alla om godkännande att spela in intervjun, vilket samtliga representanter godkände.  

 

Den fjärde aspekten är relaterat till Relation, vilket innebär en självmedvetenhet av vår karaktär, 

agerande och konsekvenser vid sociala interaktioner med representanten (Tracy, 2010). Enligt Ellis 

(2007) relateras det till att en ömsesidig respekt, värdighet och samhörighet ska prägla bemötandet 

(Tracy, 2010). McNamara (2009) menar att det inkluderar en öppenhet mot representanten och att 

tillgodose den enskilda individens behov och egenskaper (Turner, 2010). Ett gott bemötande och en 

öppenhet med de medverkande i studien ansåg vi bidrog till ett bättre empiriskt underlag, där vi 

genomgående anpassade oss utifrån varje individ. Sammantaget ansåg vi att de etiska aspekterna 

bidrog till goda förutsättningar för utförandet av studien. 

 

2.2.7 Utformning av intervjuguide  

Med det teoretiska materialet och de semistrukturerade intervjuerna som utgångspunkt formade vi 

studiens intervjuguide, vilket även påverkades av vårt företagsbesök och empiriska material. Vi var 

noga med att samtliga frågor som ställdes var öppna för att få utförliga svar (Turner, 2010), vilket 

gav oss det empiriska resultatet vi efterfrågade. 

 

Turner (2010) menar att intervjuguiden ska innehålla teman som är betydelsefulla för studien. Det 

vi framförallt sökte var att få fördjupade resonemang angående representanters syn på utmaningarna 

inom Implementering, Granskning och Kommunikation med ekologiskt ansvarstagande i 

leverantörskedjan. Därmed strukturerades intervjuguiden utifrån vårt syfte genom att skapa en 

strukturerad och kategoriserad samlad modell över utmaningar för företags styrning.  

 

Först ville vi få en överblick om utgångspunkter i företagets styrning, vilket innebar frågor om 

deras syn på hållbarhet, ekologiskt ansvarstagande, hur företagets leverantörskedja är utformad, 

samt konkreta följdfrågor, exempelvis förbättringsområden. Fokus riktades sedan uteslutande på de 

teman som gav oss en fördjupad insikt i vad representanterna ansåg vara de mest utmärkande 

utmaningarna för deras företag. Intervjuguiden finns att ta del av i Bilaga 1 (s. 69).  
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2.2.8 Bearbetning av empiriskt material 

Alla intervjuer transkriberades, vilket resulterade i en betydande mängd informationen. Detta är, 

enligt Bryman och Bell (2013), vanligt vid genomförande av kvalitativ insamling av empiriskt 

material. Transkriberingen genomfördes fortlöpande. Därefter sorterades det empiriska materialet 

utifrån relevans. All transkribering sparades tills studien var färdig, för att eventuellt använda det 

som tidigare bedömts som irrelevant. 

 

Materialet från transkriberingen valde vi att kategorisera, vilket Rostami, Ashcroft och Tully (2018) 

hänvisar till som teman. Genom en kategorisering kunde vi vara systematiskt selektiva i vad vi 

ansåg vara relevant och icke-relevant information för att besvara studiens syfte.  

 

Kategoriseringen av teman skedde genom en bearbetningsprocess, vilket påverkades av det 

teoretiska materialet. Till en början formades utgångspunkter av teman utifrån idégrunderna av CSR 

som inkluderade underrubriker och den ekologiska leverantörskedjan, vilket lade grunden i studien. 

Samspelet mellan studierna formade därefter huvudteman: Implementering, Granskning och 

Kommunikation, och i dessa strukturerades och kategoriserades de mest utmärkande utmaningarna. 

Vi har valt att illustrera en modell (Figur 2, s. 18) över bearbetningsprocessen. 
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Figur 2, Egen bearbetningsmodell 

 

Samma struktur har tillämpats genomgående i studien. Teman som illustreras ovan (Figur 2)  

finns i kapitlen Teoretisk referensram, Empiri och Analys, för att ge en tydlighet mellan de olika 

avsnitten. För att besvara syftet tolkades och jämfördes den empiriska informationen med tidigare 

forskning. Detta hänvisas tillbaka till den Abduktiva ansats vi präglades av tack vare den 

kontinuerliga interaktionen mellan empiri och teori (Eriksson, 2018; Sohlberg & Sohlberg, 2013). 
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Även den hermeneutiska spiralen kunde relateras till vår Abduktiva utgångspunkt och till en 

lärandeprocess, även kallad Iterativ process (Edmondson & McManus, 2007). Detta innebär att 

förändra studien under pågående forskning (Edmondson & McManus, 2007), vilket illustreras i 

modellen (Figur 2, s. 18). Konkret skedde detta genom inläsning av tidigare forskning och 

bearbetning av det empiriska materialet till Analysen. 

 

Fokus riktades mot utmaningar som uppkommer utifrån ett ekologiskt ansvarstagande i 

leverantörskedjan. Fördjupning i det teoretiska och empiriska materialet möjliggjorde jämförelse av 

representanternas svar. Rostami et al. (2018) och Glaser och Holton (2004) benämner detta som en 

konstant jämförelsemetod, vilket innebär att det analyserade empiriska materialet kontinuerligt blir 

jämförd med tidigare empiriskt material. Detta formar teman och framhäver potentiella variationer 

mellan det insamlade materialet (Rostami et al., 2018). Genom detta tillvägagångssätt kunde vi 

jämföra samtligas åsikter och därefter dra slutsatsen om vilka utmaningar representanterna ansåg 

viktigast. 

 

Efter företagsrepresentanternas empiriska bidrag, återvände vi till tidigare forskning och förändrade 

den Teoretiska referensramen, för att finna nytt teoretiskt material. Glaser och Strauss (1967) menar 

att utifrån den Iterativa processen framkommer nya teoretiska kategorier från empirin och formar 

ytterligare insamling av empiriskt material (Edmondson & McManus, 2007). Detta är vad som 

präglar den analytiska delen av vår studie. Sammantaget är processen vårt tillvägagångssätt från fält 

till text, till mötet mellan empiri och teori och slutligen vårt bidrag. 

 

Samspelet mellan teorin och empirin påverkade varandra för att skapa två separata modeller om de 

mest utmärkande utmaningarna, vilket möjliggjordes utifrån vår Abduktiva och Iterativa process. I 

modellen (Figur 2, s. 18) illustreras tillvägagångssätt för de mest utmärkande utmaningarna för 

företagens styrning. Detta sammantaget mynnade ut i skapandet av en strukturerad och 

kategoriserad samlad modell över utmaningarna.  

 

Under det fortsatta analysarbetet tillämpades något som Glaser och Holton (2004) benämner 

teoretisk sensitivitet, vilket innebär att forskaren skall arbeta mot att finna samband mellan studiens 

olika delområden som teman, kategorier och begrepp (Glaser & Holton, 2004). Dessa delområden 

bearbetades för att ha möjligheten att återge ett bidrag som baseras på det material vi använt i 

studien. Glaser och Holton (2004) beskriver följande: “[t]he ability to generate concepts from data 

and to relate them according to normal models of theory in general, and theory development in 

sociology in particular, is the essence of theoretical sensitivity” (Glaser & Holton, 2004, s. 10). Vi 
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strävade kontinuerligt efter att identifiera våra val ur det teoretiska och empiriska materialet, för att 

slutligen kunna bidra till den företagsekonomiska forskningen. 

 

Vid insamling av vårt empiriska material behövs ett klargörande av begreppsdefinition. Precis  

som teorin har vi använt begreppet “det ekologiska perspektivet”, medan representanterna 

benämnt det som “miljöperspektivet”. Vi har valt att redogöra för representanternas egen 

definition i avsnittet Empiri, men vår tolkning till Analysen sammanlänkas till den ekologiska 

benämningen utifrån teorins definition. 

 

Företagsrepresentanternas svar lyftes fram genom flera citat utifrån syftet. I avsnittet Empiri 

redogörs och tolkas dessa. Ett par grammatiska korrigeringar har gjorts i citaten för att bli mer 

lättlästa och begripliga, men vi har varit noga med att innehållet består, dels på grund av talspråk, 

dels för att inte återge missvisande information. 

 

2.2.9 Kvalitetskriterier 

All forskning behöver bedömas och värderas utifrån kriterier. Lincoln och Guba (1985) och Guba 

och Lincoln (1994) belyser nödvändigheten av att specificera termer och metoder för att etablera 

och bedöma kvaliteten i kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2013). Vid valet av kvalitetskriterier 

beaktade vi de som skulle ge god kvalité och relevans till studien. De mest betydelsefulla redogörs 

nedan. 

 

Credibility är det första kriteriet och innebär att en kvalitativ studie skall ha fördjupade resonemang 

och förklaringar (Tracy, 2010), vilket innebär att noggrant lyfta fram detaljer och tydligt illustrera 

med modeller. Studien är trovärdig genom kontinuerliga fördjupade resonemang som stöds av 

belägg, samt modeller inom Metod, Teoretisk referensram, Empiri och Bidrag. 

 

Det andra kriteriet är Meaningful coherence, som enligt Tracy (2010) innebär att studien besvarar 

syftet, samt att forskare sammanför teori, empiri och egna röster på ett meningsfullt sätt. Behovet 

att använda relevanta metodval kopplas till syftet (Tracy, 2010). 

 

Samtliga metodval grundades och motiverades utifrån relevans för studien och syftet. 

Genomgående argumentering präglade studien. Därmed besvarades syftet med en strukturering och 

kategorisering av utmaningarna i en samlad modell. 
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Det tredje kriteriet är Significant contribution. Richardson (2000) hänvisar till ett antal riktlinjer och 

frågeställningar som behöver uppfyllas för att skapa ett signifikant bidrag, exempelvis: skapar 

studien ny kunskap? Bygger den på tidigare forskning? (Tracy, 2010). Detta ansåg vi uppfyllt 

utifrån vår ståndpunkt om att forskning ska utgå från kumulativa grunder, vilket har redogjorts i vår 

forskningsmodell och motiverats i avsnittet Metod som synliggörs i avsnittet Teoretisk referensram. 

 

Tidigare forskning pekade på att utmaningar med ekologiskt ansvarstagande inom leverantörskedjor 

är aktuellt, exempelvis genom ny forskning, utveckling, intresse och relevans för företags styrning. 

Liknande indikationer gavs från empirin. Vi tillförde ny kunskap utifrån ett forskningsgap som är i 

samklang med att studien baserades på tidigare forskning. Den nya kunskapen till 

företagsekonomisk forskning belyses i avsnittet Bidrag. 

 

Det fjärde kriteriet är Rich rigor. Tracy (2010) kategoriserar innebörden i följande frågeställningar: 

Finns det tillräckligt med data för att stödja betydande påståenden? Tillbringade forskaren 

tillräckligt med tid för datainsamling? Är kontexten lämplig med tanke på målet av studien? 

Slutligen, använde sig forskaren av lämpliga rutiner, exempelvis i intervjuerna och analysen? 

 

Frågeställningarna ovan har ingått och motiverats i studien. Illustrering av modeller och 

tydliggörande av insamling, analys och bearbetning av material har skett både empiriskt och 

teoretiskt. Relevanta argument och motiveringar har gjorts i samtliga delar av studien för att besvara 

syftet. Forskningsprocessen har varit föränderlig och sekventiell genom studiens samtliga avsnitt. 
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3. Teoretisk referensram 
 

 
Figur 3, Arbetsmodell 

 

I Figur 3 illustreras arbetsmodellen som präglade den teoretiska referensramen. I detta avsnitt 

redogörs de grundläggande delarna av studiens syfte, med en förankring i våra nyckelbegrepp och 

en tydlig struktur. I början ges en ingående förklaring av CSR med underrubriker och 

leverantörskedjan, dels för att tydliggöra idégrunderna, dels som en central del i företagens 

styrning, vilket är utgångspunkter i studien. Avslutningsvis görs en genomgång av huvuddelen om 

Implementering, Granskning och Kommunikation. Den teoretiska referensramen är grunden till 

teoretisk strukturering och kategorisering av utmärkande utmaningar. Sammantaget med den 

empiriska modellen bidrar det till en samlad modell över utmaningarna för företagens styrning med 

ekologiskt ansvarstagande inom leverantörskedjor. 
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3.1 CSR 

Studien har som slutgiltigt mål att skapa en samlad modell över de mest utmärkande utmaningarna 

inom ekologiska leverantörskedjor. Innebörden av detta grundar sig i betydelsefulla och vedertagna 

tankar om CSR. Därmed görs en djupare presentation för att belysa dess innebörd. 

 

3.1.1 CSR - Företagens samhällsansvar  

Vi finner att tankegångarna om företagens ansvarstagande mot samhället har diskuterats och varit 

under utveckling i flera decennier. Ett tidigt startskott på debatten kom från Levitts (1958) som 

menar att “regeringens jobb inte är att göra affärer och näringslivets roll inte är att regera” 

(Almqvist, et al., 2012, s. 94). Ytterligare en förgrundsfigur i debatten är Friedman (1970), som 

uttrycker en liknelse till den faktiska existensen av hållbarhetsfrågor, vilket antyder problem inom 

näringslivet och att företagen bör rikta sitt fokus gentemot värdeskapande för ägarna (Almqvist, et 

al., 2012).  

 

Indikationer på motstridiga åsikter ges utifrån synsätt som utgår från ett socialt och ekologiskt 

ansvarstagande. Samtidigt har det varit betydelsefullt att beakta ett bredare perspektiv utifrån 

företagens tidigare synsätt. Ett av perspektiven är att om företagen tar ett ekonomiskt ansvar 

genererar det ett mervärde genom högre sysselsättningsgrad och högre skatteintäkter till samhället. 

Det är främst det resonemanget Friedman betonar, men även Moir (2001), som anser att det är en 

form av socialt ansvar genom effektivisering i verksamheten.  

 

Det finns även omvända scenarion utifrån flera synsätt, vilket ger ansvaret en annan innebörd. Cyert 

och March (1963) syftar exempelvis till att företag som åstadkommer ekonomisk vinning har behov 

av att utgå från moraliska och etiska värdegrunder, genom skyldighet till samhället (Moir, 2001). 

Ett annat exempel är att bistå samhället med förbättringar genom att lösa sociala problem (Moir, 

2001). Med konceptet CSR omfattas företagens ansvarstagande mot miljön och samhället i sin 

helhet (Blowfield, 2005). Företagen påverkas av påtryckningar från skilda intressenter, som 

regeringar, aktieägare, leverantörer, kunder och anställda (McWilliams & Siegel, 2001). Det 

inkluderar det sociala samhället på en nationell och internationell nivå (Fordham & Robinson, 

2018). Enligt Bendell (2010) formar det sammantaget CSR med olika agendor (Fordham & 

Robinson, 2018), vilket gör att CSR präglas av flera perspektiv och intressen.  

 

Konceptet CSR är under utveckling och relevant för många. Den inverkan företag har på samhället 

formar ett engagemang parallellt med den utveckling företag och samhälle står inför (Fordham & 
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Robinson, 2018). Genom att integrera CSR i företags styrning främjas de tre perspektiven socialt, 

ekonomiskt och ekologiskt ansvarstagande i verksamheten (Mikolajek-Gocejna, 2016). 

 

3.1.2 CSR - I stora företag 

När företag får ekonomisk tillväxt och deras verksamhet får en betydande inverkan på samhällets 

ekonomi, ekologi och sociala aspekter är det enligt oss ett krav att verksamheten styrs på ett 

ansvarsfullt sätt. Detta påvisar även Allen och Craig (2016), som menar att utifrån stora kriser som 

exempelvis klimatförändringen behöver företagens ansvarstagande och hållbarhetsarbete gå från att 

vara en frivillig syssla, till att istället vara ett krav som behöver prägla hela verksamheten. Större 

företag som verkar internationellt tenderar att påverka miljön allra mest (Liu, Quan, Li & Forrest, 

2018). Det indikerar att företagen har en betydande roll och påverkan på samhället. 

 

Vi finner tecken på att stora företags styrning bör ta ansvar över hur deras produktion påverkar 

miljön, exempelvis klimat, människor och djur. Enligt Chaves, Rocha, Reuther och Galhanone 

(2017) är det vanligt att stora företag innehar en verksamhet som sträcker sig internationellt med 

dotterbolag och investeringar lokaliserade runt om i världen. Vidal och Kozak (2008) påpekar att 

större företag uppmärksammas medialt för att utföra eller förbättra CSR-arbetet. Att stora företag 

präglas av CSR kan bero på stora försäljningsintäkter årligen, vilket kan ge resurser och resultera i 

större benägenhet att arbeta med CSR (Han & Hansen, 2012). Fokus riktas därför mot större företag 

och Bolagsverkets (2012) definition beaktades:  

 

“Med större företag avses företag som uppfyller mer än ett av följande villkor under vart och ett av 

de två senaste räkenskapsåren: fler än 50 anställda i medeltal; mer än 40 miljoner kronor i 

balansomslutning; mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning.” (Bolagsverket, 2012, andra 

stycket) 

 

I samhället anser vi att medvetenheten och kunskapen hos respektive individ ökat. Samtidigt menar 

Fordham och Robinson (2018) att stora företag ser sig själva som offentliga profiler, som högt 

värderar ett gott rykte samt möjligheten att efterleva detta rykte eller förbättra det med hjälp av 

CSR. Den tekniska utvecklingen har givit upphov till sociala medier, förbättrad kommunikation och 

ett större utbyte av kunskaper samt information (Fordham & Robinson 2018). Detta innebär att 

företag enklare kan marknadsföra sitt arbete med CSR.  
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3.1.3 CSR - Aktiviteter  

CSR-aktiviteter kan utövas och synliggöras på flera olika sätt hos företag, vilket beror på olika 

faktorer utifrån skilda förutsättningar. Skillnader kan utmärka sig beroende på exempelvis bransch, 

nation, kultur, politik och ekonomiska förutsättningar (Cruz & Pedrozo, 2009). Han och Hansen 

(2012) menar att det finns flera CSR-relaterade aktiviteter företag kan utöva, vilket indikerar att det 

skiljer sig företag emellan.  

 

Utifrån olikheter anses däremot en gemensam nämnare vara att hitta de mest betydelsefulla 

aktiviteterna för enskilda företags styrning. Avsikterna kan vara att stärka företagets position på 

marknaden långsiktigt genom bättre affärsmöjligheter och ökad konkurrenskraft (Ilies, 2017; 

Siltaoja, 2006). CSR är ett koncept som företag integrerar i styrningen för att öka den sociala, 

ekonomiska och ekologiska medvetenheten i verksamheten, men aktiviteterna fungerar även som 

ett samröre gentemot skilda intressenter (Han & Hansen, 2012). CSR-aktiviteter kan exempelvis 

vara i leverantörskedjan, intressenters engagemang, samhälls-, ekologiska-, marknads- och 

arbetsrelaterade aktiviteter (Han & Hansen, 2012).  

 

CSR-aktiviteter kan frambringa ytterligare fördelar för företags styrning. Konkret framhävs 

exempelvis kompetenta medarbetare, intern utveckling, finansiella villkor och hur hanteringen av 

krisartade situationer underlättas (Bansal & Clelland, 2004; Delmas & Burbano, 2011; Fombrun, 

2005). Avsikten kan även vara att skapa eller bibehålla ett gott rykte, genom att anställa 

medarbetare och främja goda relationer med exempelvis regering och samhälle, vilket ses som en 

värdefull immateriell tillgång (Aguilera-Caracuel & Guerrero-Villegas, 2018; Ilies, 2017; Siltaoja, 

2006). Porter och Kramer (2006) menar att ur företagets perspektiv att vara ansvarstagande 

gentemot samhället inte är ett nollsummespel, vilket indikerar ett mervärde (Barney, 1991; Porter & 

Kramer, 2006). 

 

Företag och samhälle behöver varandra eftersom de samverkar och behov sammanlänkas (Porter & 

Kramer, 2006). Konkreta exempel är en hälsosam och utbildad befolkning, goda arbetsförhållanden 

och miljöetiska produkter, vilket främjar produktiv arbetskraft som attraherar företag. 

Resonemanget tyder på att CSR-aktiviteterna ger samhällspositiva effekter och vice versa (Porter & 

Kramer, 2006). CSR-aktiviteter kan ses som ett möjliggörande för företag att på ett strategiskt vis 

utföra goda investeringar (Siltaoja, 2006).  
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3.1.4 CSR - Ekologiskt ansvarstagande 

Ekologiskt ansvarstagande är betydelsefullt, och betydelsen och resultatet av detta är mer aktuellt 

än någonsin för företagens styrning (Teixeira, Assumpção, Correa, Savi & Prates, 2018). När stora 

företag ser möjligheten att sänka produktionskostnaden är det inte ovanligt att företagen flyttar delar 

av verksamheten eller anställer underleverantörer som bidrar med produktionen. Flytten sker till 

länder där produktionen är billigare, exempelvis till Kina, som är ett av de vanligaste länderna 

(Jiang, Xue & Xue, 2018).  

 

Individer, samhällen och jordens klimat överlag är enligt oss de faktorer som drar störst vinning av 

företags ekologiska ansvarstagande. Ekologiskt ansvar omfattas av flera olika områden. Några 

exempel är hur tillverkarna hanterar kemikalier (Lindholm et al., 2016), att materialet till produkter 

och varor ska vara producerade på ett miljövänligt sätt (Spicer & Hyatt, 2017), till att transporten av 

färdiga produkter från underleverantör till butik har genomförts med minimal miljöpåverkan 

(Gallear, Ghobadian & He, 2015). Genom att företag tar hänsyn till samtliga av dessa faktorer 

hjälper de till att bidra till en hälsosammare miljö och ekologi. Därför finns ett behov av att företag 

verkligen tar detta ansvar genom ett ekologiskt ansvarstagande inom leverantörskedjor.  

 

Enligt Teixeira et al. (2018) har den ekologiska aspekten lyfts på grund av den medvetenhet som 

skapats från miljöskadliga föroreningar. Personligen instämmer vi då vår medvetenhet och vårt 

intresse för ekologiska frågor grundar sig i exempelvis miljörelaterade olyckor. Ett exempel är 

oljeutsläpp, vilket Obida, Blackburn, Whyatt och Semple (2018) beskriver som vanligt 

förekommande i floden Niger. Denna medvetenhet har sedan skapat något som kan relateras till 

fördelar för företag.  

 

Företag har blivit bättre på att styra ekologisk leverantörskedjor, dock med en lång väg kvar innan 

deras produktion är helt miljövänlig. Teixeira et al. (2018) menar att det för närvarande är stora 

företag som ligger bakom miljöfarliga föroreningar och giftiga avfall som uppkommer från en 

oansvarig produktion och leverantörskedja, vilket resulterar i en negativ miljöpåverkan. Detta 

skapar möjligheter och utmaningar för företagens styrning att arbeta mot lösningar som skall bringa 

svar på hur de skall bedriva miljövänlig produktion i leverantörskedjor utan att förlora 

tillväxtmöjligheter och vinstgenerering (Teixeira et al., 2018).  

 

3.2 Den gröna leverantörskedjan  

Forskningen visar att leverantörskedjor är en central utgångspunkt för företagens styrning, vilket 

relateras till att skapa eller bibehålla ett värde (Calleja, Corominas, Martinez-Costa & de la Torre, 
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2018). Leverantörskedjan beskrivs som en sammankoppling mellan företag som samarbetar, 

exempelvis att anskaffa, leverera, återfå en produkt eller delar av en produkt (Calleja et al., 2018). 

Detta inkluderar exempelvis individer, material, information och finansiella resurser mellan företag 

som tillhör samarbetet i leverantörskedjan (Corominas, 2013), vilket kan utgöras av skilda utförda 

arbetsprestationer.  

 

Leverantörskedjor fungerar som en länk mellan skilda företag världen över, vilket visar 

underleverantörernas betydelse. Avancerad transport, kommunikation och teknologi främjar 

företags internationella samarbeten och relationer (Ferrell & Ferrell, 2016). Gonzalez-Padron 

(2016) beskriver en ökad trygghet genom långsiktiga samarbeten, men även hållbarhet genom 

produktion och material. Det kan skapa flera fördelaktiga möjligheter, genom export och import för 

nationer (Ferrell & Ferrell, 2016). Ett exempel är underleverantörer från utvecklingsländer, vilket 

innebär en lägre tillverkningskostnad jämfört med den nationella (Spence & Bourlakis, 2009). Även 

stimulans av global ekonomi och olika kulturer nämns som gynnsamt (Songmi, Han-Suk & 

Minjung, 2017).  

 

Indikationer på att val och utvärdering av underleverantörer görs alltmer med hänsyn till sociala och 

ekologiska perspektiv. Liu et al. (2018) menar att en ekologisk leverantörskedja anses vara ett krav 

för att kunna konkurrera med övriga aktörer eftersom konsumenters miljömedvetenhet blivit allt 

större. Svårigheter med att säkerställa en ekologisk leverantörskedja grundar sig på flera faktorer, 

exempelvis utifrån skillnader mellan nationer, ekonomier, normer, värderingar och lagar (Cruz & 

Pedrozo, 2009). Detta kan bero på att företagen inte har kontroll eller den sanna vetskapen om hur 

deras underleverantörer arbetar utifrån de miljöetiska krav huvudkontoret har bestämt (Teixeira et 

al., 2018).  

 

3.3 Utmaningar med ekologiska leverantörskedjor   

Utmaningar uppstår för större företags styrning, genom flera faktorer och aspekter som behöver 

hanteras på skilda sätt. Fokus ligger på Implementering, Granskning och Kommunikation, vilket 

utgör studiens huvuddel. Sammantaget ges en strukturerad och kategoriserad teoretisk modell över 

utmärkande utmaningar, vilket bidrar till forskningsgapet och besvarar syftet. 

 

3.3.1 Implementering 

Det finns utgångspunkter för implementeringsprocessen. Vveinhardt och Andriukaitiene (2017) och 

Han och Hansen (2012) menar att kärnpunkten för att främja implementering av ekologiskt 
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ansvarstagande i leverantörskedjor är genom den interna processen relaterat till ledarskap, vision 

och värderingar. Detta relateras till en helhet för företagens styrning ur ekonomiska, ekologiska och 

sociala perspektiv utifrån idégrunderna från CSR (Han & Hansen, 2012). Företagen behöver forma 

mål och uttrycka tydliga idéer, vilket inkluderar att definiera och översätta dessa för att underlätta 

att implementeringen fungerar i praktiken (Han & Hansen, 2012).  

 

Implementering av ekologiskt ansvarstagande i leverantörskedjor är inte bekymmerslöst. Enligt 

Sabri och Nadarajah (2016) syftar implementeringen till att minimera en negativ påverkan på 

miljön. Implementeringens fokus behöver, enligt Sabri och Nadarajah (2016), involvera en 

samverkan med leverantörer, kunder, interna processer, miljöhänsyn i produktutvecklingsprocessen 

och hela produktlivscykeln. Utmaningar finns för att få en sammanlänkad helhet i företagets 

verksamhet. Att utöva, identifiera och uppnå en balans mellan de ekonomiska, ekologiska och 

sociala aspekterna, både internt och externt, definieras som en utmanande process (Lam, 2011; 

LeBaron et al., 2017).  

 

Företag har skilda strategier och mål för att uppnå framgång. Walker, Di Sisto och McBain (2008) 

menar att genom samröret med intressenter i leverantörskedjan kan det uppstå utmaningar med att 

uppfylla enskilda företags strategi och mål (Sabri & Nadarajah, 2016). Implementeringsprocessen 

av ekologiska leverantörskedjan behöver beakta yttre krav från exempelvis konsumenter och 

regelverk (Bondy & Starkey, 2014). Utifrån helheten av företags styrning blir det utmanande att 

implementera ekologiska ansvarstagandet utifrån uppsatta företagsmål.  

 

Den globaliserade världen företag förhåller sig till ger ständigt nya utmaningar. Problem med 

implementering av ekologiskt ansvarstagande i företags styrning är att ledning och beslutsfattare 

behöver ha i åtanke att utmaningar relaterat till CSR är många och föränderliga (Aguilera-Caracuel 

& Guerrero-Villegas, 2018). Det är exempelvis utifrån ökad konkurrens, utveckling, avancerad 

teknik och produkter, vilket ställer högre behov på förbättringar i företagets leverantörskedja (Baki, 

2018).  

 

Företag behöver konstant utvärdera utförda handlingars påverkan gentemot samhället. Integrering 

av ekologisk medvetenhet i leverantörskedjan för företagens styrning ställs inför nya krav och 

utmaningar (Baki, 2018). Ett exempel är investering i forskning och utveckling, vilket är utmanande 

i relation till ständig utveckling (Baki, 2018). Företagen behöver agera flexibelt och vara 

anpassningsbara gentemot det som kan ge en negativ påverkan där företagen är verksamma 

(Aguilera-Caracuel & Guerrero-Villegas, 2018). 
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Centrala delar i leverantörskedjor är distribution, leveranser och skilda transporter som kan ha 

betydande inverkan på miljön. För att skapa ekonomiska fördelar och positiva effekter uppstår 

utmaningar (Baki, 2018). Kritiska aspekter vid implementering och bibehållande av ekologisk 

distribution kan, enligt Baki (2018), exempelvis vara transport med stora volymer av produkter och 

olika miljövänliga anordningar i fordon för att minska miljöpåverkan.  

 

Centrala huvudområden vid utmaningar att implementera ekologiskt ansvarstagande relateras enligt 

Govindan, Kaliyan, Kannan och Haq (2014) till teknologi, kompetens, kunskap, finansiella resurser 

och delaktighet. Baki (2018) menar utifrån osäkerheten och konkurrensen på marknaden gör 

företagen ett risktagande vid implementeringen av ekologiskt ansvarstagande, exempelvis att finna 

ett samspel mellan samhällsutveckling och innovationer. Detta inkluderar även befintliga lösningar 

och vilken kapacitet de kan bruka i framtiden.  

 

Implementeringen behöver även generera ett värde till kunder och leverantörer. De ska vara villiga 

att köpa och ha samarbete med företaget, vilket är en utmaning utifrån en bristande 

miljömedvetenhet (Baki, 2018). Ytterligare en utmaning är svårigheten att kunna bedöma och 

kontrollera leverantörer. Detta menar Carter och Dresner (2001), som relaterar till kostnader och 

bristande kunskap (Baki, 2018). Målet är att skapa en enhetlig positiv miljöinverkan i hela 

leverantörskedjan (Baki, 2018). Detta lyfts fram som en av de största utmaningarna.  

 

3.3.2 Granskning  

Underleverantörer behöver kontinuerligt granskas. Lindholm et al. (2016) menar att det uppkommer 

flera utmaningar, exempelvis hos textilföretag som opererar med internationella underleverantörer. 

Huvudkontoret har i detta fall strikta regleringar gällande säker och miljövänlig hantering av 

kemikalier som används i produktionen, likväl som att dessa kemikalier inte skall förorena eller 

skada jordens miljö (Lindholm et al., 2016). Därtill att arbetare inte exponeras för dessa kemikalier, 

riskerar olyckor eller sjukdomsfall.  

 

Lindholm et al. (2016) menar att huvudkontoret stöter på utmaningar i hur de praktiskt skall 

tillämpa granskningsarbetet av de fastställda regler som underleverantörer åläggs att följa. 

Lindholm et al. (2016) menar att det är få underleverantörer som uppfyller huvudkontorets och 

regeringens lagar, säkerhetskrav och riktlinjer. Utifrån lagar, säkerhetskrav och riktlinjer är, enligt 

tidigare forskning, den huvudsakliga utmaningen hinder att kontrollera att underleverantörer arbetar 

på ett ekologiskt hållbart sätt, särskilt inom internationella leverantörskedjor (Cruz & Pedrozo, 
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2009; Kraude, Narayanan, Talluri, Singh & Kajiwara, 2018; Islam et al., 2018; LeBaron et al., 

2017). Författarna är eniga i att problematiken och utmaningen ofta uppstår i granskningen av 

underleverantörer som opererar i olika länder.  

 

Det existerar nationsskillnader som påverkar granskning av ekologiskt ansvarstagande genom både 

tolkning och synsätt. Mont och Leire (2009) menar att det finns barriärshinder för företag gentemot 

underleverantörer på olika platser världen över. Utmaningarna kan relateras till olika företags 

styrning med skilda miljöetiska utgångspunkter, vilket formar olika grunder och förväntningar 

(Mont & Leire, 2009). Ett exempel är skillnader mellan Sverige jämfört med Kina och Ukraina, 

vilket ger olika innebörder av ekologiskt ansvarstagande. Även förekomsten av korruption i andra 

länder gör granskningen än mer utmanande att utföra på ett kontrollerat sätt (Mont & Leire, 2009). 

Etiska och moraliska skillnader kan därmed försvåra möjligheten för företag att utföra en 

fullständig granskning av leverantörer.  

 

De barriärshinder som existerar formar utmaningar både internt och externt i företagens styrning. 

Detta kan vara val av leverantörer, logistik och underhållsprocesser, såväl som att införa 

förändringar och att kontrollera utförandet av leverantörer (Mont & Leire, 2009). Företag kan vara 

medvetna om att det finns utmaningar, men kan sakna både möjligheter utifrån barriärer och 

resurser att möta de utmaningar som uppkommer. Avsaknad av resurser samt barriärshinder att 

genomföra granskning är en utmaning som kan relateras till hela produktionskedjan (Ferrell & 

Ferrell, 2016). 

 

Gonzalez-Padron (2016) och Auchter (2015) menar att avsaknad av resurser samt barriärshinder 

påverkar uppföljningsarbete som företag vill upprätthålla från första produktion till slutgiltig kund. 

Ett exempel är delar av en produkt i produktionsprocessen som inkluderar förbrukade resurser inom 

vatten- och energiförbrukning, transport och utsläpp (Auchter, 2015). Utmaning kan därför uppstå 

genom hantering av information mellan leverantörer, motivera att leverantörer prioriterar 

granskning och öka medvetenheten för ansvarstagandet i leverantörskedjan (Gonzalez-Padron, 

2016). Det utmynnar i utmaningen av att granskning är med i alla led mellan leverantörer till 

företaget.  

 

De internationella skillnaderna som existerar utmärker sig i form av skilda etiska principer, vilket 

anses vara en betydande orsak av nationernas skilda synsätt på ekologiskt ansvarstagande (Auchter, 

2015; Ferrell & Ferrell, 2016; Spence & Bourlakis, 2009). Leverantörskedjor behöver förhålla sig 

till etiska principer för att bibehålla exempelvis både kvalité och säkerhet (Ferrell & Ferrell, 2016). 

https://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22First%20Name%22:%22Richard%22&searchWithin=%22Last%20Name%22:%22Kraude%22&newsearch=true
https://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22First%20Name%22:%22Sriram%22&searchWithin=%22Last%20Name%22:%22Narayanan%22&newsearch=true
https://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22First%20Name%22:%22Srinivas%22&searchWithin=%22Last%20Name%22:%22Talluri%22&newsearch=true
https://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22First%20Name%22:%22Prakash%22&searchWithin=%22Last%20Name%22:%22Singh%22&newsearch=true
https://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22First%20Name%22:%22Takehisa%22&searchWithin=%22Last%20Name%22:%22Kajiwara%22&newsearch=true
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Dessa olika synsätt kan forma utmaningar utifrån att integrera de skilda normer och värderingar 

som finns gentemot granskningsarbetet i företagens styrning, exempelvis menar Spence och 

Bourlakis (2009), att en medvetenhet till hela leverantörskedjan behöver skapas. 

 

Auchter (2015) hänvisar till ett exempel om textilproduktion i Indien, vilket beskrivs utmanande 

utifrån ett kollektivt ansvarstagande. De flesta företagen är endast en del av leverantörskedjan, och 

därför troligen har begränsade insikter om produktionen av exempelvis råmaterial och 

förbrukningsmaterial (Auchter, 2015). Resonemanget visar att ett enskilt företag är en del av en stor 

kedja bland flera företag. Utmaningar utifrån flera aspekter påverkar möjligheten att ha en enhetlig 

miljöinverkan i leverantörskedjan, exempelvis vid användning av en produkt. Det gör 

granskningsarbetet än mer utmanande med vad produktionen och slutprodukten har för 

miljöinverkan (Mont & Leire, 2009). 

 

3.3.3 Kommunikation 

Enligt Han och Hansen (2012) främjar en god kommunikation mellan företagets olika led och 

intressenter hanteringen av utmaningarna med att utöva ett ekologiskt ansvarstagande i 

leverantörskedjan, för att på ett effektivt sätt nå beslutsunderlag för skilda strategiska val. Han och 

Hansen (2012) belyser att företagens strategiska val kan baseras på ett hållbarhetsbaserat synsätt, 

exempelvis att diverse produkter eller tjänster kan anpassas efter vad redan ansvarsfulla 

konsumenter efterfrågar, samtidigt som utökat socialt och ekologiskt ansvar tas genom att förmå ett 

liknande tankesätt hos konsumenter som ännu inte har liknande syn. På det sättet kan företaget ta ett 

socialt ansvar och bidra för att nå ett mer hållbart resultat. 

  

Detta tar oss till utmaningar och behov för företagens styrning genom att bibehålla eller skapa en 

ekologiskt hållbar leverantörskedja. Kommunikationen är en väsentlig del för verksamheter och 

utmaningarna uppenbarar sig inom leverantörskedjor på skilda sätt. Detta relateras till 

kommunikationsverktyg, strategier och system, vilket skall fungera som en kommunikativ bro över 

både sociala olikheter och geografiska avstånd, företag och leverantörer emellan (Boström et al., 

2014). Företag behöver förmedla ett budskap och en innebörd vilka vissa kan finna irrelevant, 

betydelselöst eller svårt att förstå (Takano, 2017). 

  

En central utmaning med kommunikation är medvetenheten, vilket belyses av Golob, Johansen, 

Nielsen och Podnar (2014) relaterat till den kommunikativa processen mellan företag och 

intressenter. För att uppnå uppsatta mål behöver företaget och leverantörer samarbeta, ha goda 

relationer och influera varandra (Golob et al., 2014). Att agera utifrån eget intresse leder till 



 
32 

bekymmer, utan hänsyn till samarbete. Företagen behöver kommunicera med leverantörer om sitt 

ekologiska ansvarstagande för att det ska fungera i praktiken. 

 

I relationen mellan leverantörer och företag kan kommunikationssvårigheter uppstå. Huvudkontoret 

i leverantörskedjan har större sannolikhet att utnyttja mer naturresurser, vilket resulterar i en större 

inverkan på miljön på skilda sätt, som kemikalieanvändning, gruvdrift, oljeproduktion, gas- och 

elförbrukning (O’Connor & Shumate, 2010). Sammantaget är detta centrala delar i ekologiskt 

ansvarstagande. Eisenberg (2007) menar att mångtydiga tolkningar är en framstående utmaning rent 

praktiskt i kommunikationen mellan företag och respektive intressent (O’Connor & Shumate, 

2010). Ett exempel är att abstrakta värderingar som kan främja överenskommelse brister i 

kommunikationen ur ett ekologiskt perspektiv genom specifika program eller resultat (O’Connor & 

Shumate, 2010). 

 

En okunskap om produktionens påverkan av ekologi och miljö kan förekomma hos 

underleverantörer, vilket försvårar arbetet inom den ekologiska leverantörskedjan. Kunskap är en 

central del i kommunikationens utmaningar relaterat till skilda tolkningar mellan företag och 

underleverantörer, exempelvis av begrepp och innebörder (da Silva et al., 2018; O’Connor & 

Shumate, 2010; Takano, 2017). Individer kan tolka budskap på annat sätt än vad huvudkontoret 

egentligen avser, vilket skapar utmaningar för företags styrning med att kommunicera sina etiska 

och ekologiska riktlinjer. Huvudkontor behöver se över den kommunikation som förmedlas för att 

mottagaren på ett effektivt och enkelt sätt kan identifiera relevant information (Linnander, Yuan, 

Ahmed, Cherlin, Talbert-Slagle & Curry, 2017). 

 

Situationer förekommer där den ekologiska hållbarheten resulterar i negativa konsekvenser. Att 

skapa ett gemensamt värde, återvinning och avfallshantering är centrala aspekter för en ekologisk 

hållbarhet i leverantörskedjor, vilket är en utmaning för hela produktlivscykeln (Lähtinen Guan, Li 

och Toppinen, 2016; O’Connor och Shumate, 2010). Ett exempel är att uppfylla rapporteringsmål, 

genom att inkludera djupgående överväganden av centrala aspekters betydelse i leverantörskedjor 

(Lähtinen et al., 2016). Detta mynnar ut i en utmaning gällande kommunikativ dialog för att 

bedöma de faktiska effekterna av de utförda aktiviteterna i leverantörskedjor (Lähtinen et al., 2016; 

O’Connor & Shumate, 2010), vilket utmärker sig genom svårigheter att kunna inkludera den 

faktiska miljöpåverkan.  

 

Enligt Lähtinen et al. (2016) är det en större utmaning nedåt i leverantörsledet, genom att förmedla 

företagets budskap utifrån exempelvis uppsatta miljöstrategier till underleverantörer. 
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Förekommande huvudaspekter, enligt Lähtinen et al. (2016), som är utmanande att ha med i en 

riskbedömning för att agera hållbart kan vara diverse miljöregleringar. Detta kan exempelvis vara 

råmaterial, vatten- och energiförbrukning till produktionsprocessen i leverantörskedjor. 

 

3.4 Syntes  

 

 
 

Figur 4, Syntes 

 

Modellen (Figur 4) illustrerar de mest utmärkande utmaningarna inom Implementering, Granskning 

och Kommunikation för företags styrning som tidigare forskning lyft fram, från idégrunder i CSR 

med ekologiskt ansvarstagande inom leverantörskedjor. Viktiga iakttagelser från den teoretiska 

modellen tar vi med oss vidare till studiens Empiri och Analys. Det bidrog till att den teoretiska 

modellens innehåll kan besvara syftet, genom att tillföra en strukturerad och kategoriserad samlad 

modell över de mest utmärkande utmaningarna för företags styrning med ekologiskt ansvarstagande 

i leverantörskedjan. Den teoretiska modellen summeras med ett avslutande resonemang.  
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I implementeringsprocessen är den ständiga samhällsutvecklingen företagen förhåller sig till en 

utmaning, genom att uppnå en balans i verksamheten (Aguilera-Caracuel & Guerrero-Villegas, 

2018). Det kan vara genom att finna ett samspel med samhällsutvecklingen utifrån nya innovationer 

och lösningar, som avancerad teknik, produktion och behov av förbättringar i verksamheten (Baki, 

2018).  

 

Integreringen av det ekologiska ansvarstagandet ställs inför nya krav och utmaningar med 

kontinuerlig utvärdering. Tidigare forskning menar att en central utmaning är miljövänlig 

produktion för att minimera negativa påverkningar på miljön och finna en balans med kostnader 

(Baki, 2018; Sabri & Nadarajah, 2016). Detta kopplas till den bristande kunskapen om en 

miljövänlig leverantörskedja, vilket kan leda till bristande miljömedvetenhet och påverka 

samarbetet mellan företag och leverantörer (Baki, 2018). Utmaningarna Samhällsutveckling, 

Kunskap, Kompetens, Miljövänlig produktion och Kostnader (Figur 4, s. 33) återkommer i avsnittet 

Analys. 

 

Att granska underleverantörers ekologiska arbete är utmanande, med hänvisning till internationella 

leverantörskedjor (Cruz & Pedrozo, 2009; Kraude et al., 2018; LeBaron et al., 2017). Utmaningar 

uppstår utifrån brist på resurser och möjligheter att kontrollera leverantörerna (Mont & Leire, 

2009). Det existerar även nationsskillnader med olika etiska principer, vilket ger olika synsätt som 

påverkar ekologisk hållbarhet (Ferrell & Ferrell, 2016). Även barriärshinder med att granska 

leverantörernas ekologiska arbete framkommer, då underleverantörerna till företaget är i flera led 

(Auchter, 2015; Mont & Leire, 2009). Utmaningarna Skilda etiska principer, Avsaknad av resurser 

samt Barriärshinder (Figur 4, s. 33) följs upp i avsnittet Analys.  

 

Golob et al. (2014) hänvisar till att medvetenhet är en central utmaning via kommunikation, vilket 

mynnar ut i att underleverantörer behöver ha god kunskap om huvudkontorets ekologiska riktlinjer 

(da Silva et al., 2018). Även utmaningar uppstår på grund av okunskap om ekologiskt 

ansvarstagande för företagens styrning, genom att förmedla budskap i form av åtskilliga 

miljöstrategier i leverantörskedjan (Lähtinen et al., 2016; O’Connor & Shumate, 2010). Det formar 

en utmaning genom att bedöma effekterna av de utförda aktiviteterna i leverantörskedjor (Lähtinen 

et al., 2016), exempelvis utröna ekologiska konsekvenser av skilda tolkningar i leverantörsledets 

kommunikation. Utmaningarna Medvetenhet, Kunskap och Effekter av utförda aktiviteter (Figur 4, 

s. 33) analyseras vidare i avsnittet Analys. 

 

https://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22First%20Name%22:%22Richard%22&searchWithin=%22Last%20Name%22:%22Kraude%22&newsearch=true
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4. Empiri 
 

 
Figur 5, Sammanställning av empiri 

 

Modellen (Figur 5) illustrerar de mest utmärkande utmaningarna inom Implementering, Granskning 

och Kommunikation för företags styrning som den empiriska studien lyft fram, från idégrunderna i 

CSR med ekologiskt ansvarstagande inom leverantörskedjor. Viktiga iakttagelser från den 

empiriska modellen tar vi med oss vidare till studiens Analys. Det bidrog till att den empiriska 

modellens innehåll kan besvara syftet, genom att tillföra en strukturerad och kategoriserad samlad 

modell över de mest utmärkande utmaningarna för företags styrning med ekologiskt ansvarstagande 

inom leverantörskedjan. Det empiriska materialet presenteras utifrån teman på samma sätt som 

avsnittet Teoretisk referensram (Kapitel 3). Redogörelse av det empiriska materialet gjordes med en 

tolkande ansats från vår vetenskapsteoretiska syn.  
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Tabell 1, Redogörelse av företagsrepresentanter 

 

Tabell 1 illustrerar en sammanställning av de medverkande i studien, vilket är 

företagsrepresentanter från skilda stora företag med insyn i hållbarhet. Redogörelse av 

branschtillhörighet och position går inte att koppla till respektive individs identitet med hänsyn till 

konfidentialiteten. De medverkande representerar sin åsikt och inte företagets. 

Företagsrepresentanterna hänvisas till nummer 1-11, vilket vi har valt att förkorta till deras 

benämning som illustreras ovan. Tidigare nämnde vi i 2.2.8 att det finns en skillnad i begrepp. I 

teorin är utgångspunkten “det ekologiska perspektivet” medan representanterna använder 

“miljöperspektivet”. Vi förhåller oss till representanternas uttryck i detta avsnitt. 

 

4.1 CSR 

Studien har som slutgiltigt mål att skapa en samlad modell över de mest utmärkande utmaningarna 

inom ekologiska leverantörskedjor. Innebörden av detta grundar sig i tankar om CSR, vilket är 

betydelsefullt och vedertaget. Därmed görs en djupare presentation för att belysa dess innebörd. 
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4.1.1 CSR - Företagens samhällsansvar 

Begreppet CSR är en definition som, enligt oss, skiljer sig utifrån företagsrepresentanternas 

perspektiv, vilket mynnar ut i skilda tolkningar. Vi gjorde en första tolkning från några 

företagsrepresentanter om att CSR tidigare inneburit fokus på kvalité och miljö men att begreppet 

har utvecklats, vilket gjordes från två representanter: 

 

“CSR i vårt företag är utbytt till hållbarhet. Först relaterade vi det till kvalité och miljö, men vi 

definierar CSR som hållbarhet. Så vi använder inte CSR som begrepp längre. Det har blivit 

bredare, med vad vi påverkar till hållbarheten egentligen, med att få med helheten genom olika 

versioner” - (FÖCH, FR1). 

 

“Vi kallar det inte CSR, det är så naturligt för oss om vi kollar på leverantörerna och fabrikerna 

kring där. Det sociala ansvaret där är att alla ska ha det så bra som möjligt. Att skapa en bättre 

vardag för de många människorna innefattar även våra anställda” - (MACH, FR10). 

 

Denna definition av CSR tolkade vi som att det har blivit utbytt mot begreppet hållbarhet, vilket 

beror på en bredare insikt om ansvarstagande och påverkan i sin helhet. CSR omfattar att få en 

balans i företagets styrning med miljö, sociala och ekonomiska faktorer, vilket flera representanter 

hänvisar till. Ett exempel till vår tolkning är enligt följande:   

 

“Utifrån att vi är och vill vara det goda företaget, så har vi sagt att CSR är mest om hållbarhet. Att 

ta ansvar för de miljömässiga och sociala aspekter som vår verksamhet innebär. Men det handlar 

också om att vara lönsam rent ekonomiskt på lång sikt. Ni vet de här ”tre benen” ekonomi, miljö 

och socialt ansvarstagande hand i hand, det är det som är hållbarhetsarbetet för oss”                       

- (SUMA, FR8). 

 

Denna balans i styrningen hänvisas även till de tre “P:na”; people, planet och profit-perspektivet. 

Företagsrepresentanterna är överens om att idégrunderna från CSR innefattar att deras företag ska 

bidra till hållbarhet på lång sikt. Vi tolkade det från en representant: 

 

“Vår mission, vision och existensberättigande är tillsammans för en hållbar industri och när vi 

säger tillsammans menar vi med kunderna, partners, leverantörer, medarbetare och ägare”            

- (FÖCH, FR1). 
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Det ovannämnda gav oss sammantaget en god uppfattning om representanternas syn på innebörden 

av begreppet CSR. Vi återkommer till detta i avsnittet Analys. 

 

4.1.2 CSR - I stora företag  

Alla företagsrepresentanter är överens om att idégrunderna från CSR, hållbarhet på lång sikt, 

präglas i deras stora företags styrning. Detta utifrån en medvetenhet och insikt om företagets 

påverkan samt definitionen hållbarhet. Vi tolkade detta från flera representanter, enligt följande:  

 

“Vi är marknadsledande i norden” - (FÖCH, FR1); “Största företaget i Sverige sett till antalet 

anställda om vi ser det till nationellt och bortser från konkurrenter som verkar nationellt och 

internationellt” - (KMA, FR4); “Vi är ett globalt företag som är verksamma i över 100 länder”       

- (SUMA, FR9) och “[v]i finns representerade i alla världsdelar egentligen, men vår 

huvudmarknad är Europa” - (SUMA, FR7).  

 

Det finns skillnader enligt företagsrepresentanterna om hur hållbarhet och ansvarstagande syns utåt. 

Vi tolkade skillnader utifrån branschtillhörighet angående både uppmärksamhet och behov. Detta 

utmärker sig genom att hållbarhetsarbetet utförs, men i det fördolda alternativt avsaknaden av 

marknadsföring. Tolkningen gjordes utifrån en representant: 

 

“Där har vi brister, ni har säkert besökt vår hemsida? Där är det ett jättegap. Där framgår det inte 

vad jag har sagt. Om det är en intressent som besöker vår hemsida får de nog ingen känsla av vad 

vi gör kopplat till CSR” - (HÅCH, FR2). 

 

En kontrast till detta kan vi finna. Tolkningen är vad företaget har för samhällspåverkan och vad 

allmänheten anser om aktiviteternas inverkan på miljön. Detta med utgångspunkten från en 

representant, enligt följande:    

 

“Hur allmänhetens syn är på transporter är det väldigt lätt att säga att de inte vill ha transporter, 

men med närmare eftertanke, vad blir konsekvenserna med att inte ha transporter så förstår man 

ganska snabbt att inget skulle fungera” - (QUENMA, FR6). 

 

Det ovannämnda gav oss sammantaget en god uppfattning om representanternas syn på CSR i deras 

stora företag, och relaterar till detta i avsnittet Analys. 
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4.1.3 CSR - Aktiviteter 

Begreppet balans är återkommande för att utöva CSR-aktiviteter i företaget mellan miljö, sociala 

och ekonomiska faktorer. Detta mynnar ut i skilda företagsaktiviteter utifrån perspektiven, både 

internt och externt, något vi tolkade med utgångspunkt från följande representant:  

 

“Det vi producerar, det vi bygger, bidrar ju till ett mera hållbart samhälle. Vi bygger ju järnvägar 

så att folk skall kunna åka mera tåg, vi bygger busshållplatser så att folk kan åka mera buss. Så vi 

gör ju saker som ska bidra med att samhället ska bli resurssnålare och även mera hållbart”             

- (PRCH, FR5). 

 

CSR-aktiviteter behöver genomsyra företagets dagliga arbete, men primärt fokus riktas mot 

framgång inom hållbarhet på lång sikt och att effektivt styra verksamheten framåt. Vi fann även en 

kontrast om samhällsengagemang. Tolkning gjordes från två representanter: 

 

“Vi pratar inte mycket om CSR. För oss handlar det om att bedriva vår verksamhet på ett 

ansvarsfullt sätt kan man säga, oavsett om det är miljömässigt, ekonomiskt eller socialt. Vi pratar 

hållbarhet och hållbar utveckling. Men att i Sverige använda begreppet CSR är alldeles för starkt 

förknippat med samhällsengagemang, vilket kan vara inom sponsring” - (SUMA, FR9). 

 

 “Det handlar om en balansgång där vi behöver ta ett ansvar hela vägen. Men vi har ju också ett 

samarbete med Rädda Barnen och andra. När det var de här skogsbränderna i Dalarna och 

Hälsingland, då gjorde vi ett litet hål i vår budget för att skicka iväg lakan, extrasängar och 

förnödenheter till de mest utsatta områdena för att avlasta någonting, hjälpa de många 

människorna på något sätt” - (MACH, FR10). 

 

Centrala företagsaktiviteter mynnar ut i olika fokusområden för företaget. Ett fokusområde var 

vilken inverkan produktion har som helhet genom att ständigt sträva efter att skapa hållbara 

alternativ, men även att företaget är i behov av ett fungerande samarbete med skilda intressenter. 

Med CSR-aktiviteter tolkade vi sammantaget att återkommande begreppet är balans mellan 

perspektiven som breddar fokus i verksamheten, vilket är under ständig utveckling. Vår tolkning är 

från en representant, enligt följande: 

 

“Men det är fortfarande inte så att det är en lösning som kommer ersätta den befintliga lösningen. 

Vi pratar om balans mellan miljö, sociala och ekonomiska faktorer och man kan inte välja en 
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annan lösning av idealistiska skäl. Det måste finns en lönsamhet och det måste vara en kund som är 

villig att betala för det” - (QUENMA, FR6).   

 

Det ovannämnda gav oss sammantaget en god uppfattning om representanternas syn på CSR-

aktiviteter. Vi återkommer till detta i avsnittet Analys. 

 

4.1.4 CSR - Ekologiskt ansvarstagande   

Den miljömässiga aspekten är en av tre aspekter i idégrunderna från CSR som företagen behöver 

för att nå hållbarhet. Miljöperspektivet mynnar ut i specifikt verksamhetsfokus, med medvetenhet 

om inverkan på klimat och hållbarhet, men samtidigt kunna vara konkurrenskraftiga. 

Miljöperspektivet genomsyrar hela verksamheten. Dess betydelse klargörs i följande citat: 

 

“Det är en överlevnadsfråga för oss, om vi inte är bra på utsläppsfrågan kommer inte vi att finnas 

kvar som företag imorgon. Morgondagens affärer kommer inte finnas kvar om vi inte är bra på 

hållbarhet” - (QUENMA, FR6).    

 

“Klimatförändringar det är största faktorn. Det där indian-ordspråket, när det sista trädet är fällt 

och sista sjön är förgiftad inte förrän då kommer människan att upptäcka att man inte kan äta 

pengar” - (FÖCH, FR1).  

 

Ovanstående citat visar på betydelsen av balans kopplat till ett risktagande genom det miljömässiga 

ansvarstagandet av företagets styrning i sin helhet. Det både påverkar och inkluderar företagets 

olika intressenter, som ägare, kunder, leverantörer men även lagstiftning. Företagen behöver även 

beakta interna och externa krav samt riktlinjer. Vi tolkade detta utifrån följande intervjusvar: 

 

“Det här är ett kommersiellt perspektiv när vi nu växer. Vi riskerar mer och mer i ett bolag som 

oss, vi riskerar varumärket om man inte har en strikt och bra koll på lagstiftningen. Det är viktigt” 

- (SUMA, FR8).  

 

“Ekologiskt ansvarstagande är lika med ekologiskt risktagande. Hur mycket risk har vi råd att ta? 

Ska vi investera i en elbil om vi inte vet vad elpriset är om 3 år? Ska vi investera i en gasbil om vi 

inte vet om en gasstation kommer hålla öppet? Vad kommer priset vara på gas om 3 år? Det ska 

vara långsiktigt” - (QUENMA, FR6).  
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Det ovannämnda gav oss sammantaget en god uppfattning om representanternas syn på ekologiskt 

ansvarstagande. Under Analys inkluderas detta. 

 

4.2 Den gröna leverantörskedjan 

Vi tolkade att företagets leverantörskedja verkar både internationellt och nationellt, allt från ett par 

hundra till flera tusen leverantörer. Det innefattar flera olika områden, exempelvis delkomponenter 

och råmaterial, till slutlig produkt. Ett fungerande samarbete innefattar skilda leverantörer, med 

flera nedre led av leverantörer. Nedan ges en representants beskrivning av sin leverantörskedja: 

 

“Vi har många leverantörer, cirka 250 stycken. Ibland en rad mellanhänder. Den 

underleverantören kan då ibland vara direkt producerande företag, men också en agent som sitter i 

Sverige eller Asien. Det kan vara en tradare eller en grossist. Det ser väldigt olika ut”                     

- (SUMA, FR8). 

 

Detta gav ytterligare en tolkning, vilket är en central del för att nå hållbarhet i hela 

leverantörskedjan. Utifrån det miljömässiga ansvarstagandet som genomsyrar styrningen, visas det 

även i utförandet av skilda aktiviteter inom leverantörskedjan. Detta tolkade vi med utgångspunkten 

från en representant, enligt följande: 

 

“När det gäller material så jobbar vi också mycket med certifierat träd, certifierat skogsbruk, som 

också ställer krav på brukandet av skogen. Att man där tar hänsyn till ekologi, men även ekonomi 

och sociala aspekter kopplat till vår leverantörskedja och våra produkter” - (SUMA, FR7).  

 

Det ovannämnda gav oss sammantaget en god uppfattning om representanternas syn på den gröna 

leverantörskedjan, vilket tas med i avsnittet Analys. 

 

4.3 Utmaningar med ekologiska leverantörskedjor 

Utmaningar uppstår för större företags styrning, genom flera faktorer och aspekter som behöver 

hanteras på skilda sätt. Fokus ligger på Implementering, Granskning och Kommunikation, vilket 

utgör studiens huvuddel. Sammantaget gav det en strukturerad och kategoriserad empirisk modell 

över utmärkande utmaningar, vilket bidrar till forskningsgapet och besvarar syftet. 
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4.3.1 Implementering  

Det finns tydliga utmaningar i implementering i styrningen av miljömässigt ansvarstagande i 

leverantörskedjan, enligt företagsrepresentanterna. De mest framstående är att finna en balans 

mellan en ständig samhällsutveckling och ekonomiskt resultat. 

 

Utmärkande faktorer är en osäkerhet på marknaden gällande framtiden, samt att skapa ett 

fungerande samspel mellan företag och underleverantörer angående miljömässigt 

ansvarstagande. Detta skapar osäkerhet om genomförda investeringar i det miljömässiga 

ansvarstagandet är användbara och lämpliga. Ett risktagande för företaget visar sig i 

leverantörskedjan genom flera yttre faktorer. 

 

Företagen behöver genomföra utvärderingar för att praktiskt implementera ekologiskt 

ansvarstagande, genom att vara lösningsorienterad, medveten och flexibel. Vår tolkning grundades 

på följande svar: 

 

“Den största utmaningen är att öka förändringstakten eller utvecklingstakten. Det är en sak om det 

finns en lösning, men kunden måste vilja köpa den också. Om den kostar mycket mer vill man köpa 

den då? Det är utmaningen att paketera det på ett sätt som gör att man går den vägen, och ta den 

vägen snabbare” - (QUENMA, FR6). 

 

“Man får aldrig säga att man är perfekt eller att man har kommit i mål. Samhället förändras och 

det är en pågående utveckling. Vi har en väldigt systematisk och strukturerad process för våra 

leverantörsbedömningar, men det finns alltid saker att förbättra och utveckla. Snöbollen är i 

rullning” - (HÅCH, FR2).  

 

Vi ser flera utmaningar utöver de ovan nämnda. Flera sammanlänkade faktorer gör miljömässigt 

ansvarstagande utmanande. En central utmaning är bristande kompetens hos företagens 

underleverantörer, som utgår från att underleverantörerna inte förstår, eller tar till sig 

huvudkontorets riktlinjer om miljö- och hållbarhetsfrågor. 

 

Detta mynnar ut i både okunskap och en bristande medvetenhet om miljömässiga konsekvenser av 

leverantörers utförda aktiviteter. Företagens miljöuppsatta riktlinjer kan förbises med ovan nämnda 

faktorer. Implementering av miljömässigt ansvarstagande blir utmanande rent praktiskt utifrån 

interna och externa miljömål och miljökrav. Enligt vår tolkning innefattas flera olika aktiviteter 

relaterat till leverantörskedjan, som kemikaliehantering, avfallshantering och energieffektivisering. 
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Detta resonemang sammankopplas utifrån ett behov av att uppnå en balans i styrningen, främst den 

ekonomiska aspekten, vilket följande citat belyser: 

 

“Kraven stiger och de kolliderar ju lite mot den typen av underentreprenör vi har, som då väljer 

sitt yrke utifrån att ”här slipper jag administration”. De är en utmaning att höja kompetensen i 

underentreprenörskedjan och det är ju från oss till dem, vi ska ju se till att underentreprenörer har 

en viss kompetens” - (KMA, FR4).  

 

“Det är att få ut det här miljötänket till varje montör så att det han gör är på ett så energieffektivt 

sätt som möjligt. Kan ju rita mer effektivt sett till miljö, men då är det ett pris i botten som styr det 

också. Men just att få ut det här miljötänket ända ut till sista person, det är en utmaning”                

- (PRCH, FR3). 

 

“Utmaningar med hållbarhetsfrågor för oss är att det är så mycket trender i hållbarhet, att man 

fokuserar på vissa delar i hållbarheten. I vår produktion har vi ett paraplyperspektiv så vi kan 

kompensera upp för våra klimatpåverkningar på andra håll. Vi jobbar även socialt hållbart och 

ekonomiskt hållbart för de många människorna på olika sätt. Det kan vara svårt att försvara vad 

kunderna efterfrågar, det som är trendigt nu kanske inte vi kan beröra för att vi är så stora”            

- (HEIN, FR11). 

 

Ytterligare utmaningar med det miljömässiga ansvarstagandet mynnar ut i flera delar. Att identifiera 

vad produktionen innehåller utifrån ställda krav kan vara svårt att urskilja, liksom att ha en inblick 

över hur produktionsprocessen i sin helhet har utförts i flera leverantörsled. En av de största 

utmaningarna är att få en god integrering i styrningen, genom implementering av miljömässigt 

perspektiv i verksamheten. Denna utmaning tolkade vi som en avsaknad av ett välfungerande 

system som uppskattar råmaterialets kostnader och inverkan på miljön, för hela produktlivscykeln, 

utifrån följande svar: 

 

“Den stora utmaningen är att vårt ekonomiska system inte tar sociala och miljömässiga kostnader, 

de inkluderas inte i kostnader för varor och tjänster. De är exkluderade. De är fortfarande en 

utmaning som jag ser det, valet mellan två produkter är att priset har en extrem stor betydelse i 

valet” - (SUMA, FR8). 

 

“Den stora utmaningen är att få till på ett bra sätt vad produkterna innehåller idag. Det är en 

balansgång genom att ställa de här kraven på våra leverantörer som vi gör, samtidigt med den 
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vetskapen att det inte är helt enkelt när det är produkter som kommer i många led bakåt”                 

- (SUMA, FR9). 

 

Ovannämnda gav en god uppfattning om representanternas syn på utmaningar i styrningen med 

Implementering av ekologiskt ansvarstagande i leverantörskedjan. Utmaningarna 

Samhällsutveckling, Kunskap, Kompetens, Miljövänlig produktion och Kostnader bidrar till att 

skapa den samlade modellen. Detta tas med till avsnittet Analys. 

 

4.3.2 Granskning 

Företagsrepresentanternas svar angående granskning av underleverantörers miljömässiga arbete 

varierar. Granskningen har olika betydelser för företagens verksamhet med skilda intryck, dels att 

granskningsarbetet består av en utarbetad plan över hur granskning utförs i praktiken, dels att den 

nästan är obefintlig. Skilda synsätt tolkades utifrån följande svar: 

 

“Vi är mycket hos våra leverantörer och bygger relationer i den mån det går, för vi byter ibland 

och snabbt leverantörer. Vi har en organisation i Kina där vi är ute och besöker leverantörer och 

gör våra granskningar, då ingår sociala och miljömässiga frågor. Sen om de klarar det har vi en 

fysisk tät kontakt med våra leverantörer för vi vet att det lönar sig på lång sikt att kroka arm och 

lära. Det är också i kulturen i företaget, vi kommer inte med våra kostymer, utan vi kommer med 

skyddsskor och jeans och så kryper vi i gångar och lyfter på produkter och lyfter på stenar”  

- (SUMA, FR8).  

 

“Jag tror inte att någon av oss åker ut till fabriken och tittar så att de verkligen gör så. De tror jag 

inte vi gör. Vi ställer krav och så får de skriva på. På byggen så ska de ju följa riktlinjerna och vi 

kan ju vara där och kontrollera. Men när vi gör ett avtal med våra beställare så kan inte jag 

minnas att det finns de kraven att vi ska åka iväg och göra en granskning. Så därför har det väl 

aldrig kommit upp i diskussion” - (INLE, FR3). 

 

Ovanstående citat belyser skillnader beroende på var företagens leverantörer är lokaliserade, de 

nationella kontra de internationella. Det är större utmaningar med de utländska leverantörerna än 

inhemska. Vi tolkade att representanterna inte upplevde granskningsarbetet på inhemsk nivå som 

speciellt utmanande, tack vare en god kommunikation och en lättillgänglig insyn över 

leverantörernas produktion och miljömässiga hållbarhetsarbete. Detta ansågs även bero på att 

leverantörerna präglades av liknande etiska värderingar, riktlinjer och regelverk som företaget.  
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Bland de internationella leverantörerna däremot, förekommer utmaningar med granskningsarbetet 

och fokus riktas mot dessa. Vi såg att utmaningar uppkommer utifrån kulturella skillnader bland 

verksamma leverantörer i utsatta länder, vilket mynnar ut i att de klassas som högriskleverantörer. 

Detta är en definition från ledande globala affärsorganisationer.  

 

De föreliggande utmaningarna för en hållbar produktionsprocess utmärker sig genom skilda synsätt 

på miljön, dels betydelsen av miljömässiga produkter, dels i en avsaknad prioritering av hållbarhet 

och ett förakt mot huvudkontorets avsiktliga mål med hållbarhet. Detta tolkades med 

utgångspunkten från två representanter, enligt följande: 

 

“Jag har som målsättning att besöka alla våra “högriskländer” där vi gör våra affärer. Vi 

fokuserar på de här “högriskländerna”, för vi ser att det inte ger något värde att genomföra i 

Sverige. Ur ett riskbaserat angreppssätt på de här “högriskländerna” där vi vet att korruption 

förekommer, där vi vet att det är instabila länder rent politiskt, det är där vi behöver vara lite mer 

när vi gör granskning. Och när vi ställer liknande frågor i Sverige så uppfattas frågan som: “vad 

kul att du vill veta och är nyfiken”, men det spontana i “högriskländer” i en affär eller hos 

leverantören är: “varför vill de veta det, hur ska de nu lura oss på priset”, det finns en kulturell 

misstänksamhet till orsaken till frågan” - (SUMA, FR8). 

 

“Sen finns det även kulturskillnader. Vi har främst Europa som leverantörer så vi märker inte 

riktigt av nationella utmaningar, det är mer på individnivå där utmaningar uppstår. Att olika lokala 

ledningar som är olika insatta i området och övertygade om CSR områdets betydelse. Vissa ser 

CSR som en management-idé, vissa ser CSR som nödvändigt och vissa ser CSR som man kan 

använda till ett stuprörsprojekt, välgörenhet eller greenwash” - (HÅCH, FR2).  

 

Ytterligare central utmaning är en hållbar produktion i hela leverantörskedjan. Det tolkades som en 

avsaknad av resurser för att kunna granska underleverantörer i hela produktionsprocessen, från 

början till slut. Utmaningar uppstår genom bristen på att praktiskt utföra granskningen, men även att 

hinder försvårar möjligheterna samt att leverantörerna finns i flera led. Med utgångspunkten av en 

hållbar leverantörskedja och miljövänlig produktion ur företagets perspektiv uppstår utmaningar 

genom avsaknad av granskning innan produktionen startar. Detta kan förekomma inom flera 

områden, exempelvis kemikaliehantering, el- och vattenförbrukning samt skilda beståndsdelar i en 

produkt.  
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Vi såg en betydande utmaning med att specifika produktrelaterade komponenter utförs i olika led av 

skilda underleverantörer. Leverantörskedjan består av flera underleverantörer genom ett stort nät av 

samarbeten, men att huvudkontoret har insyn i de närmaste leverantörerna och inte lika väl längre 

ned i ledet. Tolkningen gjordes utifrån två representanter: 

 

“Det är utmanande att ha koll i detalj vad alla komponenterna i miljöaspekten på det som 

levereras, exempelvis kretskort, vilka ämnen i detalj ingår i detta kretskort som kanske är köpt av 

en leverantör som i sin tur har flera led nedåt av leverantörer. Vi är beroende av information i så 

många led och det är en svårighet att få till det på ett bra sätt. Att ha koll i minsta detalj på vad en 

produkt innehåller när det är så många leverantörer. Det är en stor utmaning” - (SUMA, FR9).  

 

“Granskningen sker ur ett hållbarhetsperspektiv. Att ta in och verifiera kraven på alla våra 

artiklar, det är ett gigantiskt arbete. Där prioriterar vi våra miljömärkta produkter, men strävar ju 

efter att kartlägga hela sortimentet på det viset, men det är väl inget arbete som traskar på kan man 

säga. Men det finns utmaningar kopplat till det med resurser, att faktiskt komma igenom det. Det är 

svårt att komma längre ner i leverantörskedjan, vi har ju gjort lite revisioner på underleverantörer 

men i och med att man inte har den ekonomiska relationen så är det en svårighet” - (SUMA, FR7).  

 

Ovannämnda gav en god uppfattning om representanternas syn på utmaningar i styrningen med 

Granskning av ekologiskt ansvarstagande i leverantörskedjan. I avsnittet Analys tas utmaningarna 

Kulturella skillnader, Resurser, Hinder och Underleverantörer i flera led med, vilket bidrar till att 

skapa den samlade modellen. 

 

4.3.3 Kommunikation 

Den första utmaningen hänvisar företagsrepresentanterna till som utveckling i arbetsprocesserna. 

Enligt vår tolkning förekommer en avsaknad av kommunikation gällande hur utveckling av de 

existerande arbetsprocesserna ska ske. Genom att kontinuerligt föra en dialog med 

underleverantörer gällande utveckling av nuvarande arbetsprocesser ansåg representanterna att det 

miljömässiga hållbarhetsarbetet hade förenklats och blivit effektivare, vilket åskådliggörs nedan: 

 

“Man skulle ju kanske önska att man hade ännu mer dialog med leverantörerna i 

utvecklingssynpunkt, nya material eller nya arbetssätt, den typen av dialog. Krav och samtal kring 

andra miljöparametrar kopplat till bland annat leverantörers transporter och andra miljökrav som 

gäller leverantören t.ex. deras energieffektivitet, hur jobbar de med det? Hur jobbar de med 
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kemikaliehantering i sin egen produktion? Den typen av dialog är svårare att komma till. 

Bakomliggande orsak till det tror jag är en resursfråga från båda håll” - (SUMA, FR7).  

 

“Det kan ju vara bra om man kommer ifrån det här med fossilbränsle. Hitta en lösning på detta så 

att det finns maskiner som drivs på annat sätt. Det är väl där utmaningen ligger hos oss. Man har 

ju börjat använda syntetiskt dieselbränsle, men vad är nästa steg då, el-grävmaskin? Tekniken finns 

men den är väldigt lite spridd. Så det är vår största utmaning och det är ju våra underleverantörer 

som ska ta fram dessa maskiner, så den frågan ligger hos dem” - (PRCH, FR5). 

 

Utmaning existerar kopplad till bekräftelse av den kommunikation som förs genom 

leverantörskedjan, utifrån avsaknad respons. När företaget exempelvis sänder avtal till respektive 

underleverantör om ett specifikt uppdrag, uppfattade vi att även företagets krav ingår, liksom 

riktlinjer och värderingar.  

 

En osäkerhet uppstår huruvida underleverantörerna tagit till sig informationen, eller om avtal slutits 

utan förståelse av innebörden. Vi fick intrycket av att företag har svårt att se hur det skulle fungera i 

praktiken, men att en lättnad skulle ha uppkommit om de var säkra på att underleverantören 

verkligen förstod och arbetade utifrån avtalets innehåll. Kommunikationsprocess är utmanande 

eftersom personer är olika och kan välja vilken information de tar till sig. Detta belyses från två 

representanter:  

 

“Det finns skräckexempel där vissa av våra underleverantörer bara har signerat våra avtal och 

trott att det är precis i linje med deras anbud. Men det är ju kontraktet som gäller före anbudet, och 

där står det mycket som de inte ens har läst. Så det är en utmaning inom kommunikation, kanske att 

man verkligen får en kvittens, hur många läser? Vilka läser? Men det är ju deras ansvar, får de 

något så måste de ju förstå att de ska läsa igenom det också” - (INLE, FR3). 

 

“Kommunikationen blir verkligen en reaktion på utförd aktivitet som tar sin grund i de globala 

hållbarhetsmålen och våra verksamhetsmål. Kommunikation är alltid en utmaning. Det gäller att 

informera så att åhöraren förstår och gärna två gånger till, med tanke på att det är flera olika 

intressentgrupper. Vi alla har olika förkunskaper och erfarenheter, därav gäller det att informera 

och kommunicera på olika nivåer med skilda målgrupper” - (HÅCH, FR2). 

 

En återkommande utmaning från representanterna är kopplat till resurser och den tidsmässiga 

aspekten. Utmaning uppstår via kommunikationen om hållbarhet i leverantörskedjan, specifikt med 
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att förmedla budskapet av miljö- och hållbarhetsfrågor från företaget till den enskilde leverantören. 

Tolkningen är att det finns en brist i hur den externa kommunikationen utförs. Detta beror på att en 

kontinuerlig dialog saknas, liksom att prioriteringen görs via intern kommunikation. Sammantaget 

leder det till att de avsedda hållbarhetsidéerna till leverantörerna hamnar i skymundan på grund av 

bristfällig kommunikation. Denna tolkning gjordes utifrån en representant:  

 

“Resurser och tid. Ju mer du kommunicerar desto starkare kommer du fram. Det finns många av 

våra kollegor som bara jobbar med att kommunicera om hållbarhet. Men vi vill ha resultat så vi är 

mer inåtvända. Vi lägger mer fokus internt på att vi vill åstadkomma resultat. Men man kunde 

önska att vi hade haft en person som kunde varit ute och prata hela tiden, då hade vi synts mycket 

mer” - (QUENMA, FR6). 

 

Ovannämnda gav en god uppfattning om representanternas syn på utmaningar i styrningen med 

Kommunikation av ekologiskt ansvarstagande i leverantörskedjan. Utmaningarna Utveckling i 

utförda arbetsprocesser, Förmedla budskap, Resurser och Tid bidrar till den samlade modellen och 

återkommer i Analys-delen.  
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5. Analys  

I detta avsnitt presenteras mötet mellan teori och empiri. Analysen är den specifika del i studiens 

metodapparat, vilket innefattar en jämförelse mellan tidigare forskning och den empiriska studien. 

Det bidrog till en strukturerad och kategoriserad samlad modell över de mest utmärkande 

utmaningarna för företags styrning med ekologiskt ansvarstagande inom leverantörskedjor. 

Förhoppningsvis kan det bidra med ny kunskap till den företagsekonomiska forskningen. Analysen 

presenteras utifrån teman på samma sätt som i avsnitten Teoretisk referensram och Empiri (Kapitel 

3 & 4).  

 

5.1 CSR  

Studien har som slutgiltigt mål att skapa en samlad modell över de mest utmärkande utmaningarna 

inom ekologiska leverantörskedjor. Innebörden av detta grundar sig i tankar om CSR, vilket är 

betydelsefullt och vedertaget. Därför belyses jämförelsen av dess innebörd i teorin och empirin. 

 

5.1.1 CSR - Företagens samhällsansvar  

Inledningsvis definieras och tolkas begreppet CSR på olika sätt utifrån teorin och den empiriska 

studien. I den empiriska studien finner vi en större samstämmighet i definitionen bland 

representanterna om CSR, vilket är begreppet hållbarhet som inkluderar en balans mellan miljö, 

ekonomi och socialt perspektiv. Teorin definierar det som ett ansvarstagande gentemot samhälle, 

intressenter och miljö (Blowfield, 2005; McWilliams & Siegel, 2001), vilket inkluderar sociala, 

ekonomiska och ekologiska perspektiv (Mikolajek-Gocejna, 2016). 

 

Enligt representanterna är primärt fokus riktat mot att finna balans inom företaget om hur 

verksamheten ska styras, och inte till samhället. Att det är en tydlig samstämmighet i den empiriska 

studien ansåg vi beror på att företagen är tydliga med vad hållbarhetsarbete innebär för respektive 

företag, där teorin är mer riktad mot en övergriplig och mångtydig definition om hur företag 

använder eller bör använda sig av konceptet CSR för att styra hållbart. 

 

Teorin och den empiriska studien visar att CSR har varit under utveckling. Utifrån teorin har 

synsättet på CSR utvecklats till ett ansvarstagande för hela verksamheten gentemot sin omgivning 

(Blowfield, 2005). Den empiriska studien indikerade att CSR har utvecklats med fokus mot kvalité 

och miljö, enligt en del representanter. Den empiriska studien belyser vidare att fokus har breddats 

till mer av en helhet i vad företag påverkar. Vi finner en samstämmighet mellan teorin och den 
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empiriska studien genom att begreppet CSR relateras till styrning av verksamhet som strävar efter 

långsiktig hållbarhet.  

 

5.1.2 CSR - I stora företag 

Teorin belyser att stora, ekonomiskt starka och inflytelserika företag präglas av CSR. Därmed 

existerar ett underförstått krav att ge tillbaka till samhället från idégrunderna av CSR. I detta finns 

en samstämmighet mellan studierna. Empiriska studien indikerade att representanternas verksamhet 

präglas av hållbar styrning utifrån CSR:s idégrunder.  

 

Enligt teorin tenderar stora företag att få medial uppmärksamhet gällande sitt hållbarhetsarbete, 

eftersom det är mer attraktivt att skriva om företag det finns god kännedom om, vilket även vissa 

representanter belyste. Å andra sidan har en majoritet i den empiriska studien indikerat att de verkar 

i det dolda och inte väljer att marknadsföra sitt hållbarhetsarbete. Detta kan ses som motsatsen till 

vad Fordham och Robinson (2018) hänvisat till i sin beskrivning av stora företag, vilka ser sig som 

offentliga profiler. De värderar ett gott rykte och strävar efter att förbättra det med hjälp av CSR i 

företags styrning. 

 

5.1.3 CSR - Aktiviteter  

Det fanns flest likheter mellan studierna om behovet och synen av CSR-aktiviteter i företagens 

styrning. Enligt teorin präglas större företag i högre grad av CSR-aktiviteter, då de har stor inverkan 

på sin omgivning socialt, ekonomiskt och ekologiskt, vilket mynnar ut i skilda aktiviteter (Vidal & 

Kozak, 2008). Enligt teorin kan aktiviteterna exempelvis vara inom leverantörskedjor, såväl som 

intressenters engagemang, samhälls-, ekologiska-, marknads- och arbetsrelaterade aktiviteter (Han 

& Hansen, 2012), vilket även den empiriska studien indikerade.   

 

Den empiriska studien hänvisade vidare till att skilda CSR-aktiviteter i företag präglas av 

miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Sammantaget sammanlänkas aktiviteterna till 

begreppet balans, vilket visar hur den empiriska studien överensstämmer med teorin. Vi finner en 

samstämmighet i den empiriska studien, där aktiviteterna bör genomsyra företagets styrning och 

dagliga arbete för att nå hållbarhet på lång sikt. 

 

Porter och Kramer (2006) hänvisade till att utförande av CSR-aktiviteter inte är ett nollsummespel, 

utan företag och samhälle är i behov av varandra genom samhällsaktiviteter. Här finner vi en 

skillnad utifrån den empiriska studien, genom vad vi tolkade som ett samhällsengagemang. I 

representanternas företag är synsättet och behovet av samhällsengagemang olika genom att det 
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antingen utförs eller saknas. Att det är en skillnad i den empiriska studien ansåg vi beror på att 

företagen har olika förutsättningar och prioriteringar i sin verksamhet.  

 

5.1.4 CSR - Ekologiskt ansvarstagande  

I teorin ansåg vi att definitionen av ekologiskt ansvarstagande har en bredare innebörd än i den 

empiriska studien, utifrån utgångspunkten från konceptet CSR som visar hur företaget bör eller kan 

styra hållbart. Teixeira et al. (2018) lyfter bland annat upp de ekologiska aspekternas viktiga plats i 

samhället och hänvisar till den inverkan stora företag kan ha. Detta är något vi finner 

överensstämmande mellan teorin och empirin, då representanterna har visat en medvetenhet om och 

förståelse för ekologiskt hållbarhetsarbete.  

 

Vi finner ytterligare likheter mellan studierna om olika ekologiska ansvarsområden. Exempel från 

teorin är kemikaliehantering (Lindholm et al., 2016), miljövänlig komponentproducering (Spicer & 

Hyatt, 2017), samt att minimera utsläpp vid transporter (Gallear et al., 2015). Enligt vår tolkning 

var representanterna väl insatta i samtliga av dessa ansvarsområden.  

 

Teorin pekar på att ekologiskt ansvarstagande kan utnyttjas genom strategisk marknadsföring. En 

viss skillnad indikerades från den empiriska studien. Inga företag marknadsför sitt arbete som en del 

av strategisk marknadsföring, men en viss stolthet existerar som gör att de belyser sitt arbete utåt. 

Vissa företag marknadsför inte sina ekologiska val, dels på grund av svårigheten att beräkna detta 

relaterat till inkomst, dels på grund av att allmänheten inte är ett segment. 

 

5.2 Den gröna leverantörskedjan 

Det råder samstämmighet mellan teorin och den empiriska studien om synen på företags ekologiska 

leverantörskedjor. Båda studierna pekar på att leverantörskedjan är en central beståndsdel i företags 

verksamhet, vilket inkluderar ett samarbete mellan företag i flera led, både nationellt som 

internationellt. Exempel på samarbete, enligt teorin, kan vara att anskaffa, leverera, återfå en 

produkt eller delar av en produkt (Calleja et al., 2018), och inkludera material, information och 

finansiella resurser (Corominas, 2013). Detta utmynnar i krav och ett säkerställande av att 

produktion bör vara ekologiskt ansvarsfull enligt båda studierna. Den empiriska studien belyser 

exempelvis material, delkomponenter och råmaterial, vilket bearbetas till en slutlig produkt och att 

tillverkningen görs utifrån certifierat material.  
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Teorin pekar på att ekologiskt ansvarstagande i leverantörskedjan främjar möjligheter och skapar 

fördelar för företag och leverantörer genom samarbeten och relationer (Ferrell & Ferrell, 2016; 

Gonzalez-Padron, 2016), exempelvis inom avancerad transport, kommunikation, teknologi, export 

och import (Ferrell & Ferrell, 2016). I den empiriska studien visas en god samsyn i produktionen av 

leverantörskedjans koppling till miljö, sociala och ekonomiska aspekter, där hållbarhet präglas i 

leverantörskedjan utifrån produktion och företagens strävan efter långsiktiga samarbeten med 

leverantörer. En grund till detta var att företagen är medvetna om fördelarna med hållbar styrning, 

exempelvis genom större konkurrenskraft utifrån en balans mellan de tre perspektiven. 

 

5.3 Utmaningar med ekologiska leverantörskedjor 

Utmaningar uppstår för större företags styrning, genom flera faktorer och aspekter som behöver 

hanteras på skilda sätt. Nedanstående avsnitt innefattar mötet mellan teori och empiri gällande 

Implementering, Granskning och Kommunikation. Sammantaget görs en jämförelse om 

utmaningarna mellan studierna, vilket gav en strukturerad och kategoriserad samlad modell över 

utmaningarna som bidrog till forskningsgapet och besvarade syftet. 

 

5.3.1 Implementering  

Utmaningarna för företagens styrning är påtaglig utifrån Implementering av ekologiskt 

ansvarstagande i leverantörskedjor. De mest utmärkande från teorin och den empiriska studien är 

Samhällsutveckling, Kunskap, Kompetens, Miljövänlig produktion och Kostnader. 

 

Den första centrala utmaningen som empiriska studien indikerade var att finna balans i styrningen 

mellan den ständiga Samhällsutvecklingen och ekonomiskt resultat, vilket även framträder mest i 

teorin. Centrala faktorer är marknadsmässig osäkerhet för framtiden och att finna samspel med det 

ekologiska ansvarstagandet, exempelvis utifrån investeringar, innovationer, befintliga och framtida 

lösningar (Aguilera-Caracuel & Guerrero-Villegas; 2018, Baki, 2018; Sabri & Nadarajah, 2016).  

 

Den empiriska studien indikerade att genomförda investeringar i den ekologiska leverantörskedjan 

inte behöver vara användbara med den utveckling som råder, vilket medför ett risktagande för 

företaget. Implementeringen blir därmed en utmaning rent praktiskt med behov av en 

lösningsorienterad och flexibel inställning, vilket både Aguilera-Caracuel och Guerrero-Villegas 

(2018) och den empiriska studien indikerade. Lam (2011) och LeBaron et al. (2017) betonar även 

att det är en utmanande process att uppnå en balans i styrningen med de ekonomiska, ekologiska 

och sociala aspekterna internt och externt.  
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Den andra centrala utmaningen som den empiriska studien indikerade är Kunskap och Kompetens, 

vilket vi tolkade utifrån flera sammanhängande faktorer hos företagens underleverantörer. Den 

empiriska studien indikerade att vid implementering av ekologiskt ansvarstagande i 

leverantörskedjan kan bristande kompetens visa sig när underleverantörer inte förstår eller tar till 

sig huvudkontorets riktlinjer gällande miljö- och hållbarhetsfrågor. Det finns även en koppling 

mellan okunskap och bristande medvetenhet, men även på grund av miljömässiga konsekvenser, 

med märkbar negativ inverkan på miljön.   

 

Teorin belyste Kunskap som utmanande med att implementera ekologiskt ansvarstagande i 

leverantörskedjan (Baki, 2018; Govindan et al., 2014). Utifrån okunskap uppstår utmaningar menar 

Baki (2018), vilket kan leda till bristande miljömedvetenhet som påverkar samarbetet mellan 

företag och leverantör. Vi upplevde att den empiriska studien var mer samstämmig och överens om 

faktorer som är relaterade till utmaningen Kunskap och Kompetens, men teorin belyser även andra 

faktorer som teknologi och finansiella resurser. Detta inkluderade även distribution, exempelvis 

transport med stora volymer och miljövänliga anordningar i fordon för minskad inverkan på miljön 

(Baki, 2018).  

 

Den sista centrala utmaningen den empiriska studien indikerade är Miljövänlig produktion och 

Kostnader, vilket vi uppfattade vara den största utmaningen. Innehållet i produktion påvisades som 

en utmärkande aspekt utifrån ekologiskt ansvarstagande, men även inblick över 

produktionsprocessen i sin helhet med flera led av leverantörer. Utifrån att implementera ekologiskt 

ansvarstagande i verksamheten är det problematiskt att få en god integrering av det ekologiska 

perspektivet. Orsaken indikerades som en avsaknad av ett välfungerande system i företags styrning 

men även utifrån uppskattning av råmaterialets kostnader, liksom hur aktiviteter påverkar miljön. 

Den empiriska studien antyder att hela produktlivscykeln omfattas. 

 

Teorin pekar på att Miljövänlig produktion och Kostnader utgör en stor utmaning, men utifrån 

andra faktorer. Detta menar Carter och Dresner (2001) och relaterar tillbaka till bristande Kunskap, 

vilket i sin tur gör det svårt att genomföra enhetlig miljövänlighet i hela leverantörskedjan (Baki, 

2018). Teorin är även inriktad på faktorer som att bedöma och kontrollera leverantörer ur företagets 

perspektiv, med målet att skapa en positiv miljöpåverkan.   

 

Båda studierna pekar på att företag behöver beakta ett helhetsperspektiv i verksamheten för att 

kunna Implementera ett ekologiskt ansvarstagande i leverantörskedjan. Den empiriska studien 

belyste de mest utmärkande utmaningarna på liknande sätt som teorin, men med vissa skillnader i 
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faktorer. Samtliga utmaningar var inte applicerbara på alla företag, men representanternas upplevda 

utmaningar för deras företag var i samstämmighet med någon av de utmaningar som teorin belyste. 

 

5.3.2 Granskning  

Utmaningarna för företagens styrning är påtaglig utifrån Granskning av ekologiskt ansvarstagande i 

leverantörskedjor. De mest utmärkande, enligt teorin, är Skilda etiska principer, Avsaknad av 

resurser samt Barriärshinder. Den empiriska studien indikerade Kulturella skillnader, Resurser, 

Hinder och Underleverantörer i flera led. 

 

Den första centrala utmaningen inom granskning som teorin belyste var Skilda etiska principer, 

vilket anses vara en betydande orsak till nationers skilda synsätt på ekologiskt ansvarstagande 

(Auchter, 2015; Ferrell & Ferrell, 2016; Spence & Bourlakis, 2009). Mont och Leire (2009) 

hänvisar exempelvis till att korruption i vissa länder försvårar företagens granskningsarbete, vilket 

även den empiriska studien påvisar. Utifrån teorin nämns skillnader i etiska principer mellan 

nationer, exempelvis kulturella, politiska och ekonomiska. 

 

Den empiriska studien indikerade att utmaningar uppstår vid genomförandet av granskning i länder 

som antingen tillhör tredje världen eller anses som högriskländer ur företagets perspektiv. Detta 

beror på att synen på ekologiskt ansvarstagande och etiska riktlinjer märkbart skiljer sig från de 

värderingar de själva har. Vi ser att detta resonemang grundar sig i Kulturella skillnader från den 

empiriska studien, genom en avsaknad av tillit och hur en misstänksamhet uppstår från 

underleverantörerna när huvudkontoret vill utföra en granskning av produktionen. 

 

Teorin pekar på den andra centrala utmaningen, Avsaknad av resurser samt Barriärshinder, för 

företagen att granska underleverantörer. Detta kan relateras till hela produktionskedjan (Ferrell & 

Ferrell, 2016). Dessa barriärshinder kunde relateras till påverkan av uppföljningsarbetet som 

företagen vill upprätthålla från första produktion till slutgiltig kund (Auchter, 2015; Gonzalez-

Padron, 2016). Ett exempel är delar av en produkt i produktionsprocessen som inkluderar 

förbrukning av resurser inom vatten- och energiförbrukning, transport och utsläpp (Auchter, 2015). 

Teorin pekar på att utmaningen inkluderar granskning i alla led mellan leverantörer till företaget. 

 

De flesta representanter önskade att granskning kunde genomföras kontinuerligt. Ett exempel är 

säkerställandet av att komponenter i en produkt är producerat på ett ekologiskt hållbart vis, men 

Hinder och brist på Resurser leder till att granskningen i leverantörskedjan i praktiken blir 
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bristfällig. Den empiriska studien indikerade god insyn över den ekologiska leverantörskedjan 

högre upp i kedjan gällande produktionens vatten- och energiförbrukning, transport och utsläpp. 

 

Utmaningar kvarstår för att komma Längre ner i ledet och få insyn i hur produktionen påverkar 

miljön. Den empiriska studien påvisar att utmaningen grundas i ekonomiska relationer, vilket 

innebär att företag granskar underleverantörer de har samarbeten med högt upp i leverantörskedjan, 

medan relation saknas med leverantörer längre ner i kedjan. 

 

Samstämmighet råder mellan studierna genom att de mest utmärkande utmaningarna har belysts 

med liknande innehåll, men med avvikelser i begrepp och faktorer. Dock var inte utmaningarna 

applicerbara på samtliga företag. En representant belyste att de inte genomförde Granskning av 

underleverantörer, med hänvisning till nationella leverantörer. För de internationella leverantörerna 

är utmaningarna med Granskning mer utmärkande för företagens styrning gällande ekologiskt 

ansvarstagande.  

 

5.3.3 Kommunikation 

Utmaningarna för företagens styrning är påtaglig utifrån Kommunikation av ekologiskt 

ansvarstagande i leverantörskedjor. De mest utmärkande, enligt teorin, är Effekter av utförda 

aktiviteter, Kunskap och Medvetenhet. Den empiriska studien indikerade Utveckling i utförda 

arbetsprocesser, Förmedla budskap, Resurser och Tid.  

 

Den första centrala utmaningen som den empiriska studien belyste var Utveckling i utförda 

arbetsprocesser i den ekologiska leverantörskedjan utifrån en bristande kommunikation. Den 

empiriska studien indikerade att en tätare och mer kontinuerlig dialog med leverantörerna skulle 

underlätta nya arbetssätt och nytt material. Ett exempel är att underleverantörer har ansvar för 

utveckling av nya arbetssätt och arbetsprocesser, genom att leverantörerna utför exempelvis 

transporter och hanterar kemikalier, vilket är utmanande för företags styrning att uppnå via 

kommunikationen. 

 

Teorin belyser skillnad i den första centrala utmaningen gällande kommunikativ dialog för att 

bedöma de faktiska Effekterna av de utförda aktiviteterna i leverantörskedjan (Lähtinen et al., 2016; 

O’Connor & Shumate, 2010). Detta utifrån ett välfungerande kommunikationsverktyg, strategier 

och system, som inkluderar sociala olikheter och geografiska avstånd (Boström et al., 2014). Teorin 

pekar på att bristande kommunikationen leder till negativa effekter för centrala aktiviteter i 
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leverantörskedjan, men både den empiriska studien och Lähtinen et al. (2016) och O’Connor och 

Shumate (2010) indikerade att det påverkar hela produktlivscykeln.  

 

Den andra centrala utmaningen som den empiriska studien indikerade är utebliven bekräftelse och 

respons av kommunikation som Förmedlats inom leverantörskedjan. Den empiriska studien 

indikerade främst en osäkerhet om budskap som förmedlas från företag till leverantör verkligen 

mottagits, eller om avtal slutits utan förståelse av innebörden. En bakomliggande faktor verkar vara 

att enskilda individer och leverantörer tolkar information olika, vilket gör 

kommunikationsprocessen utmanande. Likheter indikeras från teorin genom olika tolkningar via 

kommunikationen inom leverantörskedjan, menar Eisenberg (2007) och Linnander et al. (2017), där 

brister i kommunikation kan få konsekvenser ur ett ekologiskt perspektiv genom specifika program 

eller resultat (O’Connor & Shumate, 2010). 

 

Teorin pekar på Kunskap och Medvetenhet som centrala utmaningar via kommunikation (da Silva et 

al., 2018; Golob et al., 2014; O’Connor & Shumate, 2010). Okunskap visas genom produktionens 

påverkan av ekologi och miljö, men även utifrån en bristande medvetenhet. Det leder till att 

företagens styrning försvåras i leverantörskedjan och bland underleverantörer utifrån 

kommunikativa utmaningar, vilket därmed kan ge ekologisk hållbarhet olika innebörder (da Silva et 

al., 2018; O’Connor & Shumate, 2010).  

 

Den avslutande centrala utmaningen den empiriska studien indikerade är Resurser och Tidsmässig 

aspekt av kommunikation om ekologiskt ansvarstagande i leverantörskedjan. Detta utgörs av miljö- 

och hållbarhetsfrågor mellan företag och leverantörer. Den empiriska studien indikerade bristande 

extern kommunikationen, dels på grund av avsaknad av kontinuerlig dialog, dels på grund av att 

intern kommunikation prioriteras. Företag prioriterar inte extern kommunikation till leverantörerna i 

samma utsträckning och den avsatta tiden är oproportionerlig i jämförelse med intern 

kommunikation. Detta leder till negativ påverkan för att kunna synliggöra och förmedla företagets 

hållbara budskap.  

 

Vi tolkade den empiriska studien och teorin som skiftande gällande de mest utmärkande 

utmaningarna med Kommunikation i den ekologiska leverantörskedjan. Båda studierna pekar på 

flera utmaningar och sammanlänkade faktorer, men i skilda sammanhang. Den empiriska studien 

indikerade att Kommunikationens utmaningar är mer situationsbaserad än Implementering och 

Granskning, vilket låg till grund för en större kontrast mellan studierna. Samtliga utmaningar var 

inte applicerbara på alla företag och inte heller samstämmiga studierna emellan.  
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6. Bidrag 

Nedan besvaras och visas hur studiens syfte sammanlänkas med bidraget. Inledningsvis visas 

att syftet besvarats, vilket följs upp med ett teoretiskt och praktiskt bidrag till den 

företagsekonomiska forskningen. Med vår studie som utgångspunkt ges avslutningsvis förslag till 

fortsatt forskning. 

 

6.1 Syftet besvaras 

Syftet med denna studie löd: “Utifrån idégrunderna från CSR är syftet att utveckla en samlad 

modell om de mest utmärkande utmaningarna med ekologiskt ansvarstagande inom 

leverantörskedjor, med fokus på implementering, granskning och kommunikation.”  

 

Vår huvuduppgift var att skapa en samlad modell (Figur 6, s. 58) över de mest utmärkande 

utmaningarna i företags styrning med Implementering, Granskning och Kommunikation med 

ekologiskt ansvarstagande inom leverantörskedjor. Strukturering och kategorisering gjordes utifrån 

en sammanställning från både teori och empiri. I forskningsprocessen skapades två separata 

modeller, en från vardera studie, och därefter sammanställdes modellerna. Resultatet synliggörs i 

Figur 6 (s. 58).  
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Figur 6, Strukturering av existerande utmaningar 

 

6.2 Teoretiskt bidrag 

Vi har bidragit till tidigare forskning genom skapandet av en samlad modell (Figur 6) över de mest 

utmärkande utmaningarna för företags styrning. Det gjordes genom en tydlig strukturering och 

begreppsutveckling inom Implementering, Granskning och Kommunikation med ekologiskt 

ansvarstagande inom leverantörskedjor, samt en kategorisering om vilka utmaningar som är mest 

utmärkande. Denna studie skiljer sig från utgångspunkter i tidigare forskning genom att en 

empiriskt förankrad begreppsram saknats (Boström et al., 2014; Boutkhoum et al., 2016; Han & 

Hansen, 2012; Lam, 2011; LeBaron et al., 2017). Vi sammanställde teoretiska ramverk med den 



 
59 

empiriska studien, vilket gav en samlad modell med tydlig strukturering och kategorisering från 

både teorin och empirin. De teoretiska ramverken över utmaningarna belyses nedan.   

 

Kategorisering inom Implementering från tidigare forskning: Samhällsutveckling, Kunskap, 

Kompetens, Miljövänlig produktion och Kostnader (Aguilera-Caracuel & Guerrero-Villegas, 2018; 

Baki, 2018; Govindan et al., 2014; Lam, 2011; LeBaron et al., 2017; Sabri & Nadarajah, 2016).  

 

Kategorisering inom Granskning från tidigare forskning: Skilda etiska principer, Avsaknad av 

resurser samt Barriärshinder (Auchter, 2015; Ferrell & Ferrell, 2016; Gonzalez-Padron, 2016; 

Lindholm et al., 2016; Mont & Leire, 2009; Spence & Bourlakis, 2009).  

 

Kategorisering inom Kommunikation från tidigare forskning: Effekter av utförda aktiviteter, 

Medvetenhet och Kunskap (Boström et al., 2014; da Silva et al., 2018; Golob et al., 2014; Linnander 

et al., 2017; Lähtinen et al., 2016; O’Connor & Shumate, 2010). 

 

Vi bidrar med nya strukturerade kategorier och en förankrad begreppsram från empirin om 

utmaningar för företags styrning som kan uppstå utifrån det ekologiska ansvarstagandet inom 

leverantörskedjor, vilket illustreras i modellen (Figur 6, s. 58). Det är situationsbetingat och 

kontextuellt, men de teoretiska och empiriska ramverken är baserade på samma utgångspunkter från 

idégrunderna av CSR och genom ekologiskt ansvarstagande inom leverantörskedjor.  

 

Vi bidrar därför till konceptualisering och det teoretiska bidraget ges genom skapandet av en 

samlad teoretisk modell. Det stora teoretiska bidraget är att utmaningar uppstår för företag på skilda 

sätt, därför ges en större kännedom om vilka utmaningar som kan uppkomma. Ett synliggörande av 

utmaningarna kan underlätta hanteringen eller föreslå åtgärder för företags styrning. Styrkan i det 

teoretiska bidraget grundades i att företag inte alltid har kunskap om att styra hållbart utifrån 

utmaningarna och genom avsaknad av en tydlig begreppsram med strukturerade kategoriseringar. 

Därmed ansåg vi att det teoretiska bidraget tillförde ny kunskap till den företagsekonomiska 

forskningen.  

 

Det teoretiska bidraget är endast giltigt i den kontext och sammanhang vi studerat, då 

förutsättningarna för både företag och individer är olika, men även eftersom utgångspunkten i 

studien har utgått från idégrunderna av CSR genom ekologiskt ansvarstagande inom 

leverantörskedjor.  
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6.3 Praktiskt bidrag 

Förutom ett teoretiskt bidrag ges även ett praktiskt bidrag till ledare inom hållbar styrning, genom 

ekologiskt ansvarstagande inom leverantörskedjor. Den samlade modellen (Figur 6, s. 58) ger goda 

möjligheter för strukturerade arbetssätt i styrningen. Vi såg ett behov av att strukturera och 

kategorisera utmaningarna för att underlätta hanteringen eller föreslå åtgärder för företags styrning, 

utifrån en tydligare begreppsram för att nå ekologisk hållbarhet genom leverantörskedjan. Konkret 

kan den samlade modellen ge ledare flera fördelar genom större medvetenhet och insikter, 

förbättrade samarbeten med leverantörer och arbetssätt, samt bättre kontroll och utvärderingar av 

ekologiskt ansvarstagande i leverantörskedjor.  

 

Vi förstod vikten av en tydlig ordning och struktur i styrningen utifrån kunskapen som gavs för 

utförandet av studien och arbetslivserfarenheter. Vi var medvetna om att bidraget endast är giltigt i 

den kontext och sammanhang som studerats, liksom att den samlade modellen är en övergripande 

illustrativ kategorisering över utmaningar som kan uppstå. Dock ansåg vi att den samlade modellen 

gav en större kännedom och kunskap om vilka utmaningar som kan uppstå utifrån hållbar styrning 

och ekologiskt ansvarstagande inom leverantörskedjor.  

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Utifrån studiens resultat skulle det vara intressant och värdefullt om vidare forskning fortsätter 

utveckla modeller med samma utgångspunkter och grunder. Studiens resultat är begränsat utifrån 

det empiriska urvalet från ett fåtal branscher, men även på grund av att förutsättningar för företag 

och individer är olika. Även brister kan finnas med vår tolkande ansats, genom att socialt 

konstruerade händelser skiljer sig forskare emellan. 

 

Vi hade gärna sett en förbättrad och mer användbar strukturering om Implementering, Granskning 

och Kommunikation med ekologiskt ansvarstagande inom leverantörskedjor, genom en större 

tydlighet. Vi ansåg att fortsatt forskning bör fokusera på en större kontrast i branschtillhörighet av 

det empiriska materialet. Det skulle kunna ge nya kategoriseringar alternativt bekräftande 

kategoriseringar om utmaningarna som kan uppstå för företags styrning, vilket kan bidra med 

ytterligare ny kunskap. 
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AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI  

Avdelningen för ekonomi 

 

Bilaga 1. Intervjuguide 
 

Inledande frågor  
• Får vi spela in denna intervju med dig?   

• Kan ni berätta lite kort om företaget?  

• Kan du beskriva din befattning och roll i företaget samt hur länge du har haft det?  

 
Övergripande frågor om CSR 
• Vad innebär CSR för ert företag?  

• Hur definierar du CSR?   

• Vad utför ni för CSR-aktiviteter i företaget? 

• Hur tror ni att allmänheten uppfattar ert arbete med CSR?  

• Vad bidrar era CSR-initiativ till samhället? 

 

Ekologiskt ansvarstagande 
• Kan du beskriva på vilka sätt ni i företaget engagerar er i ekologiskt arbete?  

• Vilka ekologiska krav ställs på ert företag internt och externt?  

• Vilka krav anser du är utmärkande och varför?  

• Vad tror ni är den bakomliggande faktorn till att ett ekologiskt ansvarstagande blivit ett mer 

omtalat och viktigt område? 

 

Den gröna leverantörskedjan 
• Hur ser företagets leverantörskedja ut? 

 

Utmaning: Implementering av ekologiskt ansvarstagande i leverantörskedjan 
• Vad anser du att det finns för utmaningar med att implementera ett ekologiskt ansvarstagande i 

leverantörskedjan?  

• Hur arbetar företaget för att möta dessa? 
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•Vad anser du vara utmärkande områden i leverantörskedjan som företaget behöver förbättra?          

- Följdfråga: Vilka brister och utvecklingspotential har dessa?  

• På vilka sätt skiljer sig de ekologiska kraven i leverantörskedjan åt jämfört med andra 

verksamhetsområden? 

• Vilken är den största utmaningen med ekologiskt ansvarstagande i leverantörskedjan? 

 

Utmaning: Granskning av ekologiskt ansvarstagande i leverantörskedjan 
• Hur arbetar ni med att granska ekologiskt ansvarstagande i leverantörskedjan och vilka ingår i 

granskningen?  

• Vilka utmaningar inom granskningsarbetet anser ni vara problematiskt?  

• Hur arbetar företaget för att möta dessa? 

• Vad tror du är de bakomliggande orsakerna till utmaningarna?  

• Hur tror du att företaget skulle kunna förbättra det nuvarande arbetet med att granska 

leverantörskedjan?  

- Följdfråga: Vilka brister och utvecklingspotential har dessa? 

 

Utmaning: Kommunikation av ekologiskt ansvarstagande i leverantörskedjan 
• Hur arbetar ni med att kommunicera ekologiska ansvarstagande i leverantörskedjan och vilka 

inkluderas i den kommunikativa kontakten via leverantörskedjan för företaget?  

• Vilka utmaningar anser ni att företaget stöter på via er kommunicering?  

• Hur arbetar företaget för att möta dessa?  

• Vad tror du är bakomliggande orsakerna till utmaningarna?  

• Hur tror du att företaget skulle kunna förbättra det nuvarande arbetet med kommunikation via 

leverantörskedjan?  

- Följdfråga: Vilka brister och vilken utvecklingspotential har dessa?  

• Hur påverkar kommunikationssvårigheterna ert ekologiska arbete med företagets beslutsfattande, 

strategiska val och att förmedla budskap? 

 

Avslutande frågor 

Vi har diskuterat ekologiskt ansvarstagande med inriktning mot utmaningar i leverantörskedjan.      

• Vilken utmaning anser du vara mest utmärkande för ert företag i framtiden? 

• Avslutningsvis är det något annat du vill tillägga? 

• Kan vi använda denna inspelade intervju till vår kandidatuppsats? 

Stort tack för din medverkan! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


