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Sammanfattning 
År 1992 i Rio de Janeiro genomfördes en konferens om miljö och utveckling. Denna 

konferens gav ett internationellt erkännande till principen om att all utveckling ska 

vara hållbar där det vid beslutsfattande ska tas hänsyn till ekonomiska, sociala och 

miljömässiga faktorer (Regeringen, 2012). Under konferensen i Rio fastställdes även 

det slutgiltiga begreppet av hållbar utveckling där definitionen är följande;  

”Varaktig hållbar utveckling innebär att tillgodose dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers förmåga att klara sina behov” (Löhman & Steinholtz, 2003).  

Efter denna konferens har fler genomförts i FN:s regi där fokus varit på 

hållbarhetsarbete och utifrån detta har begreppet hållbar upphandling vuxit fram. 

Hållbar upphandling definieras enligt den svenska standarden ISO 26000 som följande: 

”En organisation bör i sina upphandlings- eller inköpsbeslut, ta miljömässig-, social- 

och etisk hänsyn igenom hela livscykeln för de produkter och tjänster som upphandlas. 

Om möjligt bör man prioritera produkter eller tjänster med minimal påverkan” 

Ser man till de olika branscher och organisationer som finns verksamma världen över 

tillhör byggbranschen en av de mest resurskrävande (Murman, 2012). Byggföretag 

genomför årligen en mängd olika byggnadsprojekt vilket kräver många inköp som 

såväl leverantörer för att slutligen kunna färdigställas. Hållbar upphandling är något 

som bland annat benämns i den svenska standarden ISO 26000, men är det något som 

byggföretagen arbetar med rent praktiskt i verksamheten? Syftet med detta arbete är 

att utvärdera hur utvalda byggföretag genomför sina inköp och val utav leverantörer ur 

ett hållbarhetsperspektiv. För att uppnå syftet har arbetet utförts genom en 

litteraturstudie kring ämnet hållbar upphandling för att lära sig mer men även andra 

diverse initiativ har tagits i beaktande för att få fram relevanta kriterier kring ämnet.  

En del av fallstudien innebar intervjuer, vilka har genomförts hos fyra byggföretag för 

att ta reda på hur företagen genomför sina inköp och val utav leverantörer, vilka 

kriterier man tar i beaktning.  För att analysera insamlad data har en analysmodell 

tagits fram. Grunden till modellen är bland annat den svenska standarden ISO 26000 

och den är uppbyggd efter standardens huvudområden vilka är verksamhetsstyrning, 

mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö samt goda verksamhetsmetoder. 

Under respektive huvudområde ingår underrubriker i form av kriterier som härrör till 

behandlade delar i litteraturstudien.  Studien visar sedan på att det förekommer brister 

i byggföretagens arbete kring hållbar upphandling, där de främsta avvikelserna visar 

sig vara under huvudområdet miljö. 
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Abstract 

A conference on environment and development was held in Rio de Janerio in 1992. 

This conference gave international recognition to the principle that all development 

must be sustainable where the decision should be taken into account economic, social 

and environmental factors (Regeringen, 2012). The Rio conference also established 

the final concept of sustainable development where the definition is 

"Lasting Sustainable development means meeting today's needs without compromising 

future generations' ability to meet their own needs" (Löhman & Steinholtz, 2003). 

This conference was followed by several more where the focus has been on 

sustainability. On this basis, the concept of sustainable procurement has emerged. 

Sustainable procurement is defined according to the Swedish standard ISO 26000 as 

follows; 

"An organization should be in their procurement or purchasing decisions, taking 

environmental, social and ethical considerations throughout the entire lifecycle of the 

products and services being procured. If possible, give preference to products or 

services with minimal impact.” 

 Looking at the various industries and organizations that are active worldwide the 

construction industry is one of the most resources consuming (Murman, 2012). 

Sustainable procurement is something that is described in the standard ISO 26000, but 

is it something that the construction companies is practicing? The purpose of this 

study is to evaluate how the selected construction companies are managing their 

purchases and the selection of suppliers based on sustainability.  Their purchases and 

choices out of suppliers in terms of sustainability. To achieve the purpose, a literature 

review has been performed on the subject of sustainable procurement in order to learn 

more, but also other various initiatives have been taken into account in order to obtain 

the relevant criteria on the subject. Part of the case study involved interviews, which 

were conducted in four construction companies to find out how businesses are making 

their purchases and choosing suppliers and which criteria they are taken into 

consideration. In order to analyze the data collected an analytical model has been 

developed. The model is partly based on ISO 26000 with the main areas which are 

operations management, human rights, labor, environment and good business practices. 

The study shows that there are shortcomings in the construction companies' work on 

sustainable procurement, where the main differences are to be found in the main area 

environment. 
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1 INLEDNING 
Detta kapitel behandlar bakgrunden till hållbar upphandling, därefter följer en 

problemdiskussion, syfte, forskningsfrågor samt avgränsningar.  

1.1 Bakgrund 
Första milstolpen kring ämnet hållbar utveckling anses vara Stockholmskonferensen 

år 1972 om den mänskliga miljön. Detta möte var det första stora globala mötet i 

Förenta Nationernas (FN) regi. En deklaration, kallad Stockholmsdeklarationen togs 

fram samt även ett handlingsprogram. År 1992 i Rio de Janeiro, tjugo år efter 

Stockholmskonferensen genomfördes en konferens om miljö och utveckling. Denna 

konferens gav ett internationellt erkännande till principen om att all utveckling ska 

vara hållbar där det vid beslutsfattande ska tas hänsyn till ekonomiska-, sociala- och 

miljömässiga faktorer (Regeringen, 2012). Under konferensen i Rio fastställdes även 

det slutgiltiga begreppet av hållbar utveckling där definitionen är följande ”Varaktig 

hållbar utveckling innebär att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers förmåga att klara sina behov” (Löhman & Steinholtz, 2003).  År 1999 

på ”World Economic Forum” uppmanade FNs generalsekreterare näringslivet att ta 

ett globalt ansvar. Detta ledde sedan till ”The Global Compact” som är riktad till 

företag och innefattar 10 grundläggande principer vilka innehåller mänskliga 

rättigheter, arbetsmiljörättsliga frågor, miljö och korruption. Dessa principer är 

baserade på FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande 

konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Riodeklarationen samt FNs 

konvention mot korruption (Regeringen, 2008). År 2002 i Johannesburg 

genomfördes ett världstoppmöte om hållbar utveckling. Under mötet antogs det en 

politisk deklaration och en genomförandeplan för hållbar utveckling där det ska ingå 

ekonomiska, sociala och miljömässiga perspektiv. Det har varit ett flertal konferenser 

efter mötet i Johannesburg däribland genomförde FN år 2009 en klimatkonferens i 

Köpenhamn. Under klimatkonferensen där deltagare från 192 länder deltog var 

huvudsyftet att enas om hur man ska gå tillväga för att stoppa den globala 

uppvärmningen (Regeringen, 2012).  

Ser man till Sverige har flera regeringsförklaringar uttalat att Sverige ska sträva efter 

att bli ett föregångsland när det gäller förändringen till ett ekologiskt hållbart 

samhälle (Sveriges riksdag, 2005). Ett sätt att medverka till ett hållbart samhälle är 

att få aktiva företag att känna ett ansvar och något som man ofta pratar om idag när 

det gäller just företagens ansvar är Corporate Social Responsibility (CSR) 

(SwedWatch, 2007). CSR står för företagens arbete för miljö och socialt ansvar där 

man som företag bör agera på ett ansvarsfullt sätt från första produktionsled till det 

slutliga försäljningsledet. CSR medverkar till att få företag att känna sitt ansvar och i 

så stor utsträckning som möjligt sträva efter att minska alla negativa följder 

företagets verksamhet har på sin omgivning. (SwedWatch, 2007). Ett sätt att ta 
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ansvar som företag är att tillämpa begreppet hållbar upphandling. Sveriges regering 

har ett expertorgan för miljöanpassad och annan hållbar upphandling vilket är 

Miljöstyrningsrådet. Miljöstyrningsrådet är tänkt att ge stöd till den offentliga 

sektorn, organisationer och privata företag genom att ta fram kriterier för hållbar 

upphandling, miljöledning och miljörelaterad produktinformation. Kriterierna finns 

fritt tillgängliga för alla organisationer att använda och består av krav med 

tillhörande förslag på verifikat, motiv samt bakgrundsinformation 

(Miljöstyrningsrådet, 2012c). Miljöstyrningsrådet har arbetat fram ett webbaserat 

verktyg för socialt ansvarstagande inom offentlig upphandling vilket kallas för CSR-

kompassen. Syftet med denna kompass är att förbättra arbetsvillkoren bakom de 

varor och tjänster som upphandlas. Vägledningen i form av kompassen är uppbyggd i 

sex olika steg som beskriver hur sociala frågor kan införlivas i upphandlingen, där 

finns det till varje steg hjälpverktyg och mallar för att ge en praktisk underlättning 

utav arbetet (Miljöstyrningsrådet, 2012a).  

Med en ökad medvetenhet om miljöförstöring, utarmning av naturresurser och 

medföljande sociala problem har hållbar utveckling och hållbart byggande blivit 

växande koncept världen över. Byggnader är en av de tyngsta konsumenter utav 

naturresurser och står för en stor betydande del av utsläppen utav växthusgaser. I 

USA står byggnaderna för 38,9 % av den primära energianvändningen och 38 % av 

koldioxidutsläppen medan siffrorna är något lägre i Europa. Platsbyggnationerna 

med dess byggmetoder har länge blivit kritiserad för långa byggtider och stora 

mängder avfall (Chen, Okudan & Riley, 2010). Den offentliga och privata sektorn 

kan bidra till en hållbar framtid genom att ställa krav på varor, tjänster och 

entreprenader i de upphandlingar som genomförs. Den offentliga och privata sektorn 

omsätter hela 1200 miljarder kronor årligen i Sverige vid upphandlingar vilket gör att 

de kan bidra stort till att få igenom hållbara upphandlingar (Miljöstyrningsrådet, 

2012b). Ett sätt att lösa detta problem är att prefabricera i en större utsträckning 

vilket skulle generera flera fördelar i form av en lägre total byggkostnad, ökad 

hållbarhet, förbättrad hälsa och säkerhet samt mindre avfall från byggarbetsplatsen. 

När det gäller bedömning kring möjligheten till prefabricering i visst projekt så tas 

inte de mjuka frågorna som livscykelkostnader, hälsa och säkerhet samt projektets 

miljöpåverkan i lika stor beaktning som de hårda frågorna såsom arbetsgång, 

arbetskraft och ekonomi. Det behöver inte vara så att använda sig utav prefabricerade 

byggelement är det bästa i ett byggprojekt, tvärtom så kan platsbyggnationer vara 

bättre i sådana fall där det handlar om komplicerade projekt. Det man helt enkelt 

behöver göra i byggbranschen är att ställa olika alternativ emot varandra och 

utvärdera de olika kriterierna miljömässigt, socialt och ekonomiskt som ingår i en 

hållbar upphandling för att slutligen kunna fatta ett hållbart beslut. Sannolikheten för 

att uppnå ett hållbart byggande förbättras om man tittar på sociala och miljömässiga 
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delar och inte enbart de ekonomiska effekter projektet kan drabbas utav (Chen, 

Okudan & Riley, 2010).  

1.2 Problemdiskussion  
Ser man till de olika branscher och organisationer som finns verksamma världen över 

tillhör byggbranschen en av den mest resurskrävande (Murman, 2012). Byggföretag 

genomför årligen en mängd olika byggnadsprojekt vilket kräver många inköp som 

såväl leverantörer för att slutligen kunna färdigställas. Hållbar upphandling är ett 

begrepp som blir allt vanligare och förespråkas i den internationella standarden SS-

ISO 26000:2010. Men är detta något som byggföretag arbetar med och hur sker i så 

fall det arbetet rent praktiskt? Agerar man på ett sätt att man gynnar omgivande miljö 

och med avseende på hållbarhet i samband med inköp eller vid val utav leverantörer?  

1.3 Syfte 
Syftet med detta arbete är att utvärdera hur utvalda byggföretag genomför sina inköp 

och val utav leverantörer ur ett hållbarhetsperspektiv. Det ska även vidare studeras 

hur byggföretagen bedömer och vilka kriterier som är avgörande kring dessa val.  

1.4 Forskningsfrågor 
 

 Vilka kriterier hävdar företaget är viktiga vid val av leverantörer? 

 

 Vilka kriterier hävdar företaget är viktiga i samband med produktinköp? 

 

1.5 Avgränsningar 
I detta arbete studeras enbart byggbranschen eftersom författaren även läser 

civilingenjör väg- och vattenbyggnad vilket medför ökad kunskap inom området. 

Arbetet sträcker sig endast över en 10-veckors period vilket innebär att enbart ett 

fåtal byggföretag kommer att studerats. Intervjuerna kommer inte vara allt för 

djupgående inom ämnet hållbar upphandling utan kommer att beröra det endast på 

ytan. Detta arbete kommer att begränsa sig till att behandla byggföretagens val av 

leverantörer och inköp utav produkter därmed kommer inte upphandling av tjänster 

beaktas.  
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2 METOD 
Detta kapitel behandlar tillvägagångssättet med arbetet, hur samt varför saker och 

ting har genomförts. De delar som behandlas är forskningssyfte, forskningsansats, 

forskningsstrategi, datainsamlingsmetod, genomförande samt metodproblem. 

2.1 Forskningssyfte 
Studien grundar sig på teorierna för hållbar upphandling som sedan jämförs med 

byggföretagens sätt att upphandla leverantörer och genomföra inköp. Informationen 

för detta har fåtts fram ur primär- och sekundär data för att sedan kunna analyseras. 

När det gäller klassificering av forskningssyfte finns det huvudsakligen tre stycken 

kategorier; undersökande, explorativ och förklarande. Explorativ forskning används i 

de sammanhang begränsad information finns tillgänglig och man avser att få förståelse 

samt insikt om ett problem. Undersökande forskning avser att dra slutsatser från 

insamlad data och därifrån hitta nyckelfaktorer i avseende att identifiera mönster och 

trender. Den sista kategorin, förklarande forskning syftar till att förstå och bestämma 

relationssamband mellan orsak och verkan (Saunders et al, 2009). Utifrån detta kan 

studien i detta arbete anses vara undersökande.   

2.2 Forskningsansats 
När ansatsen till en studie ska bestämmas finns det först några val att göra, där det 

första valet syftar till om forskningsansatsen ska vara deduktiv eller induktiv. 

Deduktiv ansats ses som beskrivande där syftet är att publicerade teorier tillsammans 

empiriskt material ska användas för att lösa ett problem. Induktiv ansats ses som 

upptäckande där syftet är att författaren på egen hand samlar in data för att kunna 

presentera nya teorier (Saunders et al, 2009). I detta arbete har det utgåtts från befintlig 

teori som behandlar hållbar upphandling med dess innebörd för att sedan jämföras 

med vad som tillämpas i verkligheten på byggföretag i samband med upphandlingar 

vilket gör att metodansatsen är deduktiv.  

Det andra valet syftar till att undersöka om datainsamlingsmetoden ska ske kvalitativt 

eller kvantitativt. Kvalitativ datainsamlingsmetod betyder att det krävs djupgående 

information och förståelse kring problemet innan forskningsfrågorna kan tas an. En 

kvantitativ metod kännetecknas mer utav siffror och tal, en numerisk observation 

(Backman, 1998). I detta arbete är datainsamlingsmetoden kvalitativ.  

2.3 Forskningsstrategi 
Detta arbete innefattar studie av utvalda byggföretags sätt att välja leverantörer och 

genomföra inköp, vilka kriterier man hävdar är viktiga i samband med detta. För detta 

behövs kunskap direkt från företagen för att kunna få reda på vad som är viktigt. 

Enligt Yin (2003) är då en fallstudie lämplig som undersökningsmetod. När man 
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utformar fallstudier väljer man mellan enfallsdesign eller flerfallsdesign. Detta innebär 

att man före datainsamlingen bestämmer sig för om det är ett eller flera fall som ska 

studeras (Yin, 2003). Eftersom det i arbetet handlar om flera byggföretag där både 

genomförandet av inköp och val av leverantörer studeras ger det en flerfallsdesign 

med flera analysenheter.  

2.4 Datainsamlingsmetod 
Vid upprättande utav en studie finns det generellt två typer av data, primär- och 

sekundärdata. Primärdata är data som samlas in direkt från mätningar och 

observationer. Primärdata är inte hämtad från tidigare insamlad data (Walliman, 2001). 

Sekundärdata är data som är hämtad från böcker och artiklar, det vill säga från 

andrahandserfarenheter. En sak som bör tas i beaktning är att sekundärdata som 

hämtas kan ha framställts för ett annat ändamål än vad detta arbete avser. Detta kan 

göra att hämtad data är sett ur annan synvinkel och datainsamlingen därmed delvis blir 

felaktig (Walliman, 2001). 

I detta arbete samlas både sekundär och primärdata in. Sekundärdata kommer att 

hämtas ur artiklar och böcker kring ämnet hållbar upphandling för att senare kunna 

ligga till grund för analysen av byggföretagens arbete. Primärdata samlas in i form 

utav intervjuer som sker med utvalda personer på inköpsavdelningen på respektive 

byggföretag. Intervjuerna sker genom att ställa framtagna intervjufrågor, se bilaga 1. 

Samma frågor ställs till varje byggföretag där svarsalternativen är öppna för att få fram 

mer information. Innan intervjuerna genomförs togs telefonkontakt med respektive 

utvalt byggföretag för att förklara studiens syfte, vilken frågeställning som önskas ska 

besvara. Utifrån detta kan rätt person att intervjua på respektive byggföretag hittas.  

2.4.1 Litteraturstudie 

Hart (1998) säger att genomföra en litteraturstudie innebär att genom breda sökningar 

söka och samla in material där organisering utav insamlat material är av stor vikt. För 

att få en förståelse för vad hållbar upphandling innebär inleds arbetet med att läsa 

tidigare studier och vetenskapliga artiklar för det valda ämnet. För att finna 

information används böcker och vetenskapliga artiklar vilka hittats genom sökning i 

diverse databaser som finns på Luleå universitetsbiblioteks hemsida. De databaser som 

används i framställningen av detta arbete är Scopus, Google scholar och Google. Vid 

sökning utav litteratur och vetenskapliga artiklar används nyckelbegrepp som hållbar 

utveckling, hållbar upphandling, hållbarhetsredovisning samt Sustainable 

Procurement.  

2.4.2 Intervjuer 

Intervjuer är enligt Yin (2003) en utav de viktigaste källorna när det handlar om 

fallstudier. Han beskriver tre typer utav intervjuer: öppna intervjuer, fokuserade 
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intervjuer samt undersökningar. De öppna intervjuerna är baserade på frågor kring ett 

område där man även söker åsikter inom det området. Fokuserade intervjuer innebär 

att intervjun sker en kort period, exempelvis en timme och därmed blir intervjun av 

mer formell struktur. Sådana undersökningar kan resultera i kvantitativ data då 

frågorna är mer strukturerade (Yin, 2003). 

I detta arbete är intervjuerna varit fokuserade då frågorna baserats på ett 

intervjuunderlag som skrivits i förväg. 

2.5 Genomförande 

När tillräckligt med information anses finnas kring ämnet hållbar upphandling 

genomförs fallstudien i form utav intervjuer. Detta inleds med att formulera 

intervjufrågor vilket görs tillsammans med handledare. Dessa frågor formuleras för att 

sedan kunna jämföras gentemot framtagen teori kring ämnet hållbar upphandling. 

Intervjuerna planerar att utföras koncentrerat under en vecka på fyra olika byggföretag 

där framtagna intervjufrågor används. Intervjufrågorna skickas ut i förväg till 

respektive företag för att intervjupersonerna ska ges möjlighet till att förbereda sig. Tre 

utav intervjuerna genomförs i form av telefonintervjuer, den fjärde och sista intervjun 

på plats hos företaget. Eftersom önskan om anonymitet förekom hos något företag så 

kommer de fyra företaget presenteras som företag A, B, C samt D.  

När intervjuerna är genomförda granskas och analyseras materialet som slutligen 

sammanställs och redovisas i avsnitt 4. Arbetet kommer fortsätta med att sammanfatta 

den tidigare hittad information kring ämnet vilket presenteras i avsnitt 3. Utifrån 

primär och sekundär data kommer en analysmodell att tas fram vilket presenteras i 

avsnitt 5. Avslutningsvis kommer en slutdiskussion kring arbetet skrivas som 

beskriver det huvudsakliga som framkommit i arbetet när det gäller företagens arbete 

med hållbar upphandling. Slutdiskussionen kommer även att innefatta 

förbättringsförslag till företagen för att komma framåt med hållbarhetsarbetet.  
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2.6 Metodproblem 
Det är viktigt att undersöka vilka problem som kan uppstå vid en studie för att ha 

möjlighet att minska och om möjlighet finns eliminera dessa problem (Saunders et al, 

2009). I detta arbete har ett eventuellt metodproblem undvikits genom att följa samma 

intervjuunderlag vid samtliga intervjuer.  

2.6.1 Reabilitet 

Reabilitet innebär att olika mätningar av samma art på samma objekt ger samma 

resultat (Wallén, 1996). För att öka reabiliteten bör därmed datainsamlingen och 

analysen ge enhetliga svar. Innan intervjuerna så har respektive person på utvalt 

byggföretag fått möjlighet att förbereda sig eftersom kontakt togs i ett tidigt skede då 

även intervjumaterialet skickades ut. För att undvika missförstånd under intervjuerna 

så förtydligades varje fråga i samband med att de ställdes för att försäkra sig om att 

den intervjuade personen förstått den tänkta frågeställningen. De som intervjuades 

blev tillfrågade om de ville vara anonyma i rapporten detta för att de inte ska behöva 

känna sig utpekade.  

2.6.2 Validitet 

Validitet innebär att man mäter det man har i avsikt att mäta och därmed att inget 

oväsentligt påverkar resultatet (Wallén, 1996). Det finns två olika typer av validitet; 

intern validitet och extern validitet. Intern validitet syftar till brister i själva studien, 

hur datainsamlingen genomförts och extern validitet syftar till förmågan att dra 

generella slutsatser och sätta det in i en större kontext (Saunders et al, 2009). Med 

hänsyn till extern validitet kan man inte utifrån detta arbete dra generella slutsatser 

som kan kopplas ihop med hela byggbranschen. Detta eftersom arbetet genomförs 

under en 10-veckors period och endast ett fåtal företag intervjuas. Intervjuerna är inte 

alltför djupgående inom ämnet hållbar upphandling utan berör endast ämnet hållbar 

upphandling på ytan. Under intervjuerna ställdes även vid behov följdfrågor till de 

framtagna intervjufrågorna för att undvika missförstånd kring svaren.  
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3 TEORI 
I detta kapitel presenteras teorier som ligger till grund för den empiriska studien. Den 

inleds med definitionen av hållbar upphandling för att gå vidare in på vilka initiativ 

med dess kriterier som knyter an till ämnet.  

3.1 Hållbar upphandling  

Det finns ingen enhetlig definition av hållbar upphandling, inte minst därför att 

hållbarhet är ett omtvistat koncept och applikationer varierar över organisatorisk 

hierarki och sektor. Men det finns en allmän acceptans att det innebär en högre grad av 

samverkan och engagemang mellan alla parter i en försörjningskedja. Hall & Slaper 

(2011) säger att företag har antagit en bred tolkning av hållbar upphandling och har 

utvecklat verktyg och tekniker för att stödja detta uppdrag och samarbete. Den 

internationella standarden SS-ISO 26000:2010 (ISO 26000) definierar hållbar 

upphandling som ”en organisation bör, i sina upphandlings- eller inköpsbeslut, ta 

miljömässig-, social- och etiska hänsyn igenom hela livscykeln för de produkter eller 

tjänster som upphandlas. Om möjligt bör man prioritera produkter eller tjänster med 

minimal påverkan och som tar hjälp av tillförlitliga och verkningsfulla verifierade 

märkningssystem eller andra system för verifiering, till exempel miljömärkning eller 

revisioner”. Monson (2012) säger att hållbar upphandling är en strävan att uppnå 

optimal balans mellan ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser för att 

säkerställa att en organisation kan arbeta både på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. 

Kennard (2006) menar i sin tur att hållbar upphandling är när verksamhetens behov 

balanseras mot en process med ekonomisk utveckling, social utveckling och 

miljöskydd där hänsyn ska tas till hela livscykelkostnaden för produkten. Vilket 

Kennard (2006) säger kan uppnås exempelvis genom att köpa produkter med längre 

hållbarhet så man så småningom kommer bort från konsumtionssamhället. Vidare 

säger Kennard (2006) att hänsyn även bör tas till tillgången utav produkten där man 

ska sträva så långt det är möjligt att köpa lokala produkter som inte genererar långa 

transporter världen över. Kennard (2006) menar även att man ska se till den effekt 

produkten har på miljön under driftsskedet för att kunna minska på de resurser som 

finns att tillgå. En hållbar upphandling kan enligt Monson (2012) uppnås genom att 

utveckla en miljöpolicy som syftar till att införa några grundläggande principer såsom 

att granska befintliga produktionsmetoder, utreda och införa miljövänliga processer 

och produkter.  

Det material som hittats vid sökningen gav inte så mycket information om hur man 

praktiskt arbetar med hållbar upphandling. Denna studie fortsätter därför att leta efter 

andra standarder, initiativ och modeller som kan användas som ett bra underlag för 

framtagningen av intervjufrågor och vid analysen.  
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3.1.1 Triple Bottom Line 

Hållbarhetsredovisningen som utförs enligt Global Reporings riktlinjer med dess tre 

ingående delar kommer enligt Löhman & Steinholtz (2003) ursprungligen från 

begreppet Triple Bottom Line. Triple Bottom Line är även känd som de ”tre 

fundamenten” eller som ”människan, jorden och lönsamheten” (Löhman & Steinholtz, 

2003). Denna redovisningsmodell beaktar företagens miljömässiga, ekonomiska och 

sociala utfall enligt figur 1. Modellen visar på att alla dimensioner är 

sammanhängande och lika viktiga att ta i beaktning för att stödja en långsiktig 

hållbarhet. Man kan även se modellen för Triple Bottom Line som ett ramverk för att 

redovisa hur verksamheten tar hänsyn till de olika dimensionerna. Svårigheten 

omfattar här rapporteringen eftersom det är svårt att tilldela lämpliga metoder för 

mätning utav exempelvis sociala åtgärder. Detta medför att redovisningsmetoderna 

kan innehålla en hel del skillnader i hur man ser på framgångar (Hall & Slaper, 2011).  

 

Figur 1 Triple Bottom Line (fritt ur Cooper (2012)). 

Den utgifts- och investeringsprocess som vanligtvis är förknippad med allmän ordning 

och Triple Bottom Line är även den lika tillämpbar i den privata sektorn som den 

offentliga. Organisationer som bedriver hållbar upphandling tillgodoser deras behov 

av varor, tjänster, verktyg och arbetar inte endast på ett privat kostnads- och 

intäktsanalys plan utan har syftet att maximera nettovinsten för sig själva och 
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omvärlden. Genom att göra så måste beslut innehålla de yttre kostnadsöverväganden 

tillsammans med de konventionella upphandlingskriterierna av pris och kvalitet. Dessa 

överväganden är typiskt uppdelad enligt det miljömässiga, sociala och ekonomiska 

som kan ses i Triple Bottom Line (Hall & Slaper, 2011). 

3.1.1.1 Miljöanpassad upphandling 

När det gäller innebörden utav begreppet miljöanpassad upphandling är det något som 

har utökats med åren. År 2001 redogjordes en definition som genererade ett större 

grepp än tidigare om frågeställningen kring miljöanpassad upphandling och på senare 

tid har ytterligare aspekter varit av betydelse att ta in i begreppet miljöanpassad 

upphandling som gjort att det vuxit (Miljöstyrningsrådet, 2012c). EU-kommissionen 

definierar begreppet miljöanpassad offentlig upphandling enligt Miljöstyrningsrådet 

(2012c) som ” en process där offentliga organisationer upphandlar varor, tjänster och 

entreprenader med låg miljöpåverkan under sin livscykel jämfört med varor, tjänster 

och entreprenader med samma funktioner som annars skulle upphandlas utan dessa 

miljöaspekter”.   

I EU-sammanhang förekommer även andra liknade definitioner där miljöanpassad 

offentlig upphandling definieras som ”det tillvägagångssätt med vilket offentliga 

organisationer integrerar miljökrav i hela upphandlingsprocessen för att stimulera en 

större tillgång till miljöteknik och utveckling av miljöanpassade produkter genom att 

identifiera och välja de produkter som har minst miljöpåverkan sett i ett livscykel 

perspektiv” (Miljöstyrningsrådet, 2012c).  

De miljövariabler som ska återspegla verksamhetens inverkan rent miljömässigt ska 

representera mätningar av naturresurser vilket kan omfatta luft- och vattenkvalitet, 

energiförbrukning, andel giftigt avfall, skydd av naturmiljö och biologisk mångfald 

(Hall & Slaper, 2011). Specifika exempel på miljömässiga mätningar kan enligt Hall 

& Slaper (2011) vara elförbrukning, användning av fossila bränslen, hantering av fast 

avfall samt utsträckning utav farligt avfall i verksamheten. Den ökande efterfrågan på 

miljöanpassade produkter medför att företag blir allt mer tvungna att ta hänsyn till 

miljön genom inköpsbeslut. Hänsyn kan tas genom att köpa in återanvändningsbara 

och återvinningsbara produkter eller produkter som innehåller återvunnet material. 

Man kan se till att välja produkter med minsta miljöpåverkan under hela dess livscykel 

samt att upphandla varor och tjänster från leverantörer som är ledande när det gäller 

hållbarhet i sin egen verksamhet (Project Procure, 2012). 

3.1.1.2 Social upphandling 

Social upphandling definieras utav EU-kommissionen enligt (Miljöstyrningsrådet, 

2012c) som följande ”upphandlingsaktiviteter som tar hänsyn till ett eller flera av 

följande sociala aspekter; sysselsättningsmöjligheter, anständigt arbete, 

överensstämmelse med sociala rättigheter och social integration, arbetstagarens 
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rättigheter, lika möjligheter, utformning som ger tillgänglighet för alla, beaktande av 

hållbarhetskriterier, frågor om etisk handel och ett bredare frivilligt iakttagande av 

företagens sociala ansvar”.  

Sociala variabler hänvisar till sociala dimensioner i ett samhälle och kan omfatta 

mätningar av mänskliga rättigheter såsom diskriminering, barnarbete och tvångsarbete, 

utbildning, rättvisa och tillgång till sociala resurser, hälsa och välbefinnande, 

livskvalitet samt socialt kapital (Hall & Slaper, 2011). I ett socialt ansvarsfullt 

företagande ingår enligt Project Procure (2012) metoder som att göra affärer på ett 

etiskt sätt utan ras-, kön och kulturell diskriminering och skapa en rättvis handel i hela 

leveranskedjan. Men även att följa lagstiftning inklusive skyldigheter samt medverka 

till främjandet utav ett balanserat arbets-/familjeliv.  

3.1.1.3 Ekonomisk upphandling 

Ekonomiska variabler kan vara variabler som arbetar med den nedersta raden och 

flödet utav pengar. Man kan se till inkomst eller utgifter, skatter, företags faktorer, 

klimat, sysselsättning och mångfald (Hall & Slaper, 2011). Hållbar upphandling 

handlar inte bara om att ”välja grönt” utan även att få valuta för pengarna och 

samtidigt minska kostnaderna som ansluter sig till miljö- och socialt ansvarsfulla 

lösningar. Strategier för att förbättra den ekonomiska inriktningen kan inkludera 

förbättringar i prestanda av både inköpsorganisationen och leverantören, exempelvis 

genom att införa system för tidseffektiva besparingar. Men även genom att definiera 

de olika utgiftsområdena och identifiera möjligheterna till minskning av kostnaderna, 

exempelvis genom att införa en strategi för att minska onödig konsumtion. Den 

ekonomiska inriktningen kan även förbättras genom att minska kostnader sett över en 

hel livslängd på en produkt eller tjänst såsom kostnader för hantering utav avfall 

(Project Procure, 2012).  

I slutet på 1990-talet tog FN ett ytterligare steg för att uppmana näringslivet att ta ett 

ökat globalt ansvar vilket resulterade i Global Reporting Initiatives (Regeringen, 2008) 

vilken presenteras mer ingående nedan.  

3.2 Global Reporting Initiatives 
GRI står för Global Reporting Initiatives och har som arbetsuppgift att framställa 

globalt användbara riktlinjer för hållbarhetsredovisning vilka kallas Sustainability 

Reporting Guidelines. Det är även många privata organisationer som väljer att 

presentera en hållbarhetsredovisning trots att de inte har något krav på sig att göra 

detta (Regeringen, 2007). Idag växer hållbarhetsfrågorna i samhället vilket både berör 

miljö som såväl sociala aspekter, även människors engagemang för miljöfrågor ökar. 

Att kunna presentera en hållbarhetsplan blir därmed allt viktigare för företag och 

organisationer. Syftet med hållbarhetsredovisningen är att mäta, presentera och ta 
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ansvar gentemot intressenter inom och utanför organisationen (Global Reporting 

Initiatives, 2000-2006).  Från och med räkenskapsåret 2008 har Sveriges regering 

beslutat att alla statligt ägda företag ska presentera en hållbarhetsredovisning som ska 

redovisa företagets ekonomiska, miljörelaterade samt ekonomiska prestationer enligt 

GRI:s riktlinjer (Regeringen, 2007). Mer ingående delas redovisningen in under 

följande rubriker: ekonomisk påverkan, miljöpåverkan, social påverkan, 

anställningsförhållanden och arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, organisationens roll i 

samhället samt produktansvar. Under varje rubrik nämns resultatindikatorer där 

företagen anger sina resultat. (Global Reporting Initiatives, 2000-2006).  

GRIs riktlinjer kan ses som generella för företagen att följa men för att rikta in sig 

närmare på byggbranschen har avsedda riktlinjer för verksamma företag inom 

branschen tagits fram.  

3.2.1 Construction and Real Estate Sector Supplement 

GRI har tagit fram riktlinjer avsedda för företag som investerar, utvecklar, konstruerar 

samt bygger infrastruktur och byggnader. Dessa kallas för Construction and Real 

Estate Sector Supplement och förkortas CRESS. Redovisningen är den samma som 

nämnts ovan men det som har förändrats är resultatindikatorerna. Här är det fokus på 

att redovisa exempelvis andel utsläpp av växthusgaser, behov av marksaneringar, typ 

av certifieringar, energioptimering, arbetsmiljö och säkerhet. Anledningen till att 

speciella riktlinjer för byggbranschen tagits fram är att GRI har insett att bygg- och 

fastighetssektorn spelar en viktig roll i samband med klimatförändringarna. Syftet med 

CRESS är att de avsedda företagen ska se till dessa riktlinjer, ta hänsyn till de 

konsekvenser som man orsakar samt finna nya möjligheter till förbättringar. CRESS 

ska även spegla företagens betydande ekonomiska, miljömässiga samt sociala effekter 

vilket ska påverka intressenterans bedömningar utav företaget (Global Reporting 

Initiatives, 2011). 

3.3 Det globala fördraget 
FNs generalsekreterare uppmanade näringslivet att ta ett globalt ansvar år 1999 

på ”World Economic Forum”. Detta ledde sedan till det globala fördraget som 

innefattar 10 grundläggandeprinciper riktade till företag som innefattar mänskliga 

rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption. Dessa principer är baserade på 

FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner 

om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Riodeklarationen samt FNs konvention mot 

korruption (Regeringen, 2008). För att som företag ansluta sig till Global Compact 

måste bland annat företagets VD enligt Regeringen (2009) skicka ett brev till FNs 

generalsekreterare med styrelsens godkännande att man stödjer Global Compact med 

dess principer. 
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En standard har tagits fram vilken ska ge vägledning till organisationer när det gäller 

det sociala ansvarstagandet. Denna benämns ISO 26000 vilken presenteras mer 

ingående under nästa rubrik.  

3.4 ISO 26000 
Den internationella standarden ISO 26000 ger vägledning kring principerna för socialt 

ansvarstagande, hur organisationer kan stödja det sociala ansvarstagandet och 

involvera intressenter. Denna standard ger vägledning och är varken avsedd eller 

lämplig för certifieringssystem. Detta ger att man som organisation inte kan säga att 

man är certifierad mot ISO 26000. Standarden är istället utformad för att medverka till 

att organisationer tar frivilliga initiativ för att arbeta framåt med de sociala frågorna 

(SS-ISO 26000:2010). 

Standarden innehåller sju grundprinciper som det sociala ansvarsarbetet ska sätta sin 

prägel på, vilka är; ansvarskyldighet, transparens, etiskt uppförande, respekt för 

intressenterna, respekt för lagen, efterlevnad av internationella uppförandenormer 

samt respekt för mänskliga rättigheter. Vidare så innehåller standarden sju konkreta 

sakfrågor vilket företaget eller organisationen kan välja vilken eller vilka de ska 

fokusera på. Dessa sakfrågor är följande; organisationsstyrning, mänskliga rättigheter, 

arbetsvillkor, miljö, ansvarsfulla affärsmetoder, konsumentfrågor och lokal 

samhällsutveckling (SS-ISO 26000:2010). 

3.5 Business Social Compliance Initiative 

Business Social Compliance Initiative förkortas BSCI och är ursprungligen en 

Bryssel-baserad organisation som är öppen för både europeiska och icke europeiska 

företag. BSCI är ett initiativ drivet utav näringslivet anpassat för företag som bestämt 

sig för att förbättra arbetsvillkoren i sina globala leverantörskedjor. BSCI sammanför 

flera hundra företag kring en gemensam uppförandekod och stödjer dessa företag i 

deras arbete med att skapa en etisk leverantörskedja. Uppförandekoden innehåller 

bland annat krav på en säker arbetsmiljö, förbud mot tvång och diskriminering samt 

förbud mot barnarbete. Uppförandekoden följer till exempel FNs konventioner om 

mänskliga rättigheter, barns rättigheter samt nationella lagar och regler. BSCI är inte 

en märkning i sig utan fungerar mer som en arbetsstandard företag emellan. 

Deltagande företag i BSCI förbinder sig att implementera uppförandekoden i sina 

leverantörskedjor och jobbar ett företag med BSCI standarden innebär det en garanti 

för att de etiska arbetsförhållandena för arbetarna uppfylls. (BSCI, 2012).  
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Figur 2 BSCIs uppförandekod (BSCI, 2012) 

I byggbranschen används produkter med kemiskt innehåll i olika utsträckning och för 

att företag bättre ska kunna avgöra vad som klassas som farligt och inte farligt har 

gemensamt en databas arbetats fram (BASTA, inget datum).  

3.6 BASTA 
BASTA är ett verktyg för hållbart byggande i form av en databas där man hittar bygg- 

och anläggningsprodukter som klarar BASTA-systemets krav på kemiskt innehåll. För 

att en produkt ska ha möjlighet att registreras i databasen behöver de uppfylla ett antal 

kvalificeringsvillkor där man bland annat ser till dess kemiska sammansättning, hälso- 

och miljöbedömningar. Databasen stöds av de största aktörerna i Sverige inom bygg- 

och anläggningsbranschen och drivs som ett icke-vinstdrivande aktiebolag som 

gemensamt ägs utav Sveriges Miljöinstitut och Sveriges Byggindustrier. Där syftet 

med databasen är att kunna medverka till eliminering av kemiskt farliga ämnen inom 

byggsektorn. BASTAs databas består utav två register där det första kallas BETA- 

registret och innehåller produkters som klarar systemets grundkrav. Det andra kallas 

BASTA – registret vilken innehåller produkter som klarar systemets högre krav 

(BASTA, inget datum).  

Utifrån de givna initiativen kan det vara intressant att se hur arbetet fortlöper och hur 

företagens inställning har förändrats med åren.  

3.7 Hållbar upphandling i framtiden 
Under de senaste decennierna har det skett en växande insikt om att de befintliga 

modellerna för affärsutveckling är ohållbar. Dessa modeller är utformade för att 

tillgodose efterfrågan på konsumentprodukter. En del utav dessa produkter kräver stor 

andel naturliga resurser vilket genererar mycket avfall och oåtergivliga skador på 
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miljön. En effektiv och rationell upphandlingsstrategi har en avgörande roll i att kunna 

leverera en hållbar framtid. Där en språngbräda för hållbar strategi är att tänka på vilka 

varor och tjänster som används samt hur dessa upphandlas. Tänker man om i denna 

fråga kan företagets kostnader minska och ett betydande bidrag skulle ges till fördel att 

uppnå de hållbara målen i affärsutvecklingen. Detta är ett effektivt sätt att minska 

energiförbrukningen och koldioxidutsläppen, minska ineffektivitet och minimera 

avfall, skapa en rättvis och etisk handel, göra sociala framsteg, skapa jämlikhet och 

ekonomiska stabilitet (Monson, 2012).  Av största betydelse är behovet att minimera 

förbrukningen utav råmaterial och i synnerhet att reducera mängden avfall. Där 

råvaror används bör inköpen styras utav en hållbar upphandlingspolitik som garanterar 

de etiska och ekologiska aspekterna i hela försörjningskedjan. En framgångsrik 

inköpsstrategi kommer att noga granska råvarorsbehov i produktionsprocessen och 

försöka minska detta behov och istället försöka återanvända samt göra återvinning 

utav avfall möjlig. Många organisationer inser nu vikten av att hantera sina 

försörjningskedjor på ett mer ansvarsfullt sätt. Ordet ”upphandling” föregås nu ofta 

utav ”hållbar”, ”gröna” eller ”ansvarsfullt”. Hållbar upphandling innebär bara att köpa 

varor som är väsentliga och köpa varor eller tjänster vars produktion, användning och 

bortskaffande minimerar negativa effekter och uppmuntrar positiva resultat för miljön 

och samhället (Monson, 2012).  Hållbar upphandling ses ofta som ett dyrare sätt att 

köpa varor men i själva verket ger det ofta en lägre kostnad sett över en hel livscykel 

där fördelarna kan vara mer effektivt utnyttjande utav resurser, konkurrensfördel inom 

sitt affärsområde, förbättrade leverantörsrelationer och förbättrande utav offentlig 

image/varumärke (Monson, 2012). 

Företagen är väl medvetna om den ohållbarhet som råder i samhället och att man bör 

göra något att för att uppnå hållbarhet. Men vad är de egentliga motiven och vilka 

hinder är det som man anser är i vägen för arbetet?  

3.7.1 Motiv och hinder 

Miljöanpassad upphandling har en viktig roll för att öka marknadens nuvarande utbud 

av mer hållbara produkter och tjänster. Ser man till de totala utgifter som förekommer 

är såväl privata som offentliga aktörers inköp av stor betydelse. Både den offentliga 

och privata upphandlingen som sker med dess totala belopp kan i hög grad bidra till 

miljöförbättringar i produktionen av varor och tjänsters utförande. Tidigare 

erfarenheter från miljöanpassad offentlig upphandling visar på att det även är 

realistiskt då det finns tydliga tecken som visar att potentiella miljövinster från 

upphandlingen som helhet kan vara betydande. Ser man utifrån den offentliga 

upphandlingen så borde även den privata upphandlingen vara utav betydelse då privata 

inköp omfattar större total belopp (Miljöstyrningsrådet, 2012d).  
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Miljöanpassad upphandling är ett resultatrikt verktyg för att stimulera en mer hållbar 

produktion och konsumtion, men trots det så är tillämpningen utav miljökrav vid 

upphandling begränsad speciellt i den privata sektorn med dess förädlingskedja. Detta 

kan bero på att ingen övergripande näringslivsstrategi framtagits för att undvika de 

hinder som en större miljöanpassad upphandling för med sig. Detta medför att 

organisationer inte har möjligheten att tillämpa en miljöanpassad upphandling fullt ut. 

Ser man till den offentliga och privata sektorn så varierar hållbarhetsarbetet beroende 

på de förutsättningar som förekommer. Det finns privata organisationer som känner att 

deras verksamhet granskas, ibland allt för noga utav utomstående aktörer såsom media, 

investerare och regering. De brister som framkommer grundar sig i de privata 

organisationernas svårigheter att kontrollera all verksamhet i förädlingskedjan för 

exempelvis den specifika produkten som köps in (Miljöstyrningsrådet, 2012d). 

Tidigare litteraturstudier inom ämnet visar på att drivkrafterna för den sociala 

upphandlingen är dennes inverkan på vissa intressegruppers olika verksamheter, 

miljöorganisationers bevakning och behovet av egna ansenliga 

anställningsförhållanden. Det förekommer ett antal hinder som skapar en svårighet i 

att genomföra en hållbar upphandling ur ett socialt perspektiv som organisation 

oavsett om man är privat eller offentlig Miljöstyrningsrådet (2012d). Dessa hinder är 

enligt Miljöstyrningsrådet (2012d) följande;  

 Leverantörernas brist på resurser när det gäller revisioner, 

 svårigheter att försäkra sig om att leverantörer följer angivna uppförandekoder,  

 kulturella skillnader, 

 en social standard som är låg samt tillverkarländer där hög korruption 

förekommer. 
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Detta gör att det är svårt att ta fram relevanta kriterier och även att verifiera dessa. 

Arbetet kring hållbarhet och omfattningen kring detta är något som ändras allt mer i 

såväl privata som offentliga organisationer (Miljöstyrningsrådet, 2012d). I tabell 1 

nedan redovisas de motiv och hinder som kan uppstå i samband med att sträva med 

strävan mot hållbar upphandling.  

Tabell 1 Motivationsfaktorer och hinder utifrån de tre ingående kriterierna i hållbar upphandling 

(fritt ur Miljöstyrningsrådet (2012d)).

 Motiv Hinder 

Miljöanpassad 

upphandling 
 

Medför en klar marknadssignal 

om att köpa miljömedvetet. 

 

Goda marknadsförutsättningar 

för hållbara varor och tjänster. 

 

Positiv påverkan på andra 

aktörers socio-ekonomiska 

beteende. 

 

 

 

Frustation kring alltför stor 

miljöinformation. 

 

 

Känslan av oförmåga och brist 

på entusiasm och engagemang 

bland upphandlare. 

 

Begränsad kunskap om 

potentiella fördelar. 

 

 

 

 

Social 

upphandling 
 

Att få visa lyhördhet kring 

framförda önskemål från 

nyckelleverantörer. 

 

Att hantera risker vid 

ryktesspridning och visa ansvar 

vid sociala missförhållanden. 

 

Att stärka organisationens 

sociala och etiska profil. 

 

 

Brist på resurser för 

leverantörsuppföljningar. 

 

 

Svårigheter kring att försäkra sig 

om att leverantörer följer 

föreskrivna uppförandekoder. 

 

 

Leverantörers skillnader i 

ledningsförmåga och kultur. 

 

 

 

Ekonomisk 

upphandling 

Framflyttning av 

organisationens position i 

ekonomiska sammanhang. 

 

Liten förståelse för kostnader i 

en produkts livscykel. 



 

  

   TEORI  

Sida | 25  

 

I de olika byggnadsuppdrag som företagen genomför så kan inte upphandlingen utav 

vilket företag som får genomföra jobbet ske helt fritt utan det finns en lag i Sverige. 

Denna lag gäller när byggföretagen ska genomföra uppdrag åt den offentliga sektorn 

vilken kallas lagen om offentlig upphandling. 

3.8 Lagen om offentlig upphandling 
När den offentliga sektorn ska upphandla måste de följa andra regler än de privata 

aktörerna vid upphandling, detta eftersom det är allmänhetens pengar som ska 

finansiera inköpen. De företag som uppfyller grundläggande krav har möjlighet att 

sälja sina varor och tjänster till offentliga myndigheter. Det är vanligt att en offentlig 

upphandling tar längre tid att genomföra jämfört med inköp i den privata sektorn. 

Det inleds med att den upphandlade myndigheten annonserar vilken vara eller tjänst 

som ska upphandlas och beskriver vad som efterfrågas i form av ett detaljerat 

förfrågningsunderlag där man även anger vilka krav som leverantöreren ska uppfylla 

(Kammarkollegiet, 2012). I förfrågningsunderlaget anger den upphandlande enheten 

även vilket upphandlingskriterium som gäller. Dessa kriterier kan delas in i följande: 

kvalifikationskriterier, urvalskriterier, tekniska specifikationer, utförandevillkor samt 

tilldelningskriterier (Jenryd, 2011).  

Kvalifikationskriteriet avser krav på leverantörens ekonomiska, finansiella, tekniska 

och yrkesmässiga kapacitet samt även de grunder som kan leda till att man utesluter 

en leverantör (Jenryd, 2011). 

Urvalskriteriet avser krav på leverantören som kan utvärderas och poängsättas men 

inte är något som leverantören fullt behöver uppfylla (Jenryd, 2011). 

Tekniska specifikationer ska avse vilka krav som ska ställas på varan, tjänsten eller 

entreprenaden som upphandlas (Jenryd, 2011). 

Utförandevillkoren benämner hur kraven på kontraktet ska utföras (Jenryd, 2011). 

De företag som är intresserade tar del utav förfrågningsunderlaget och lämnar in ett 

överstämmande anbud tillsammans med ett pris. När tidsperioden för att lämna in 

anbud passerat utvärderar myndigheten anbuden där man bestämmer vilken 

leverantör som vinner kontraktet. Denna upphandlingsprocess styrs utav lagen om 

offentlig upphandling, LOU reglerar i Sverige statliga och kommunala myndigheters 

anskaffning av byggentreprenader, varor och tjänster (Kammarkollegiet, 2012).   

När sedan tilldelningen av kontraktet sker väljer den upphandlande myndigheten 

mellan två olika tilldelningskriterier som får tillämpas där man antingen väljer det 

anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt för den upphandlande myndigheten eller 

det anbud som innehåller det lägsta priset. När bedömningen sker efter det anbud 

som är ekonomiskt mest fördelaktigt ska hänsyn tas till de kriterier som är 

sammankopplade till föremålet för kontraktet som pris, leveranstid, genomförande, 
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kostnadseffektivitet, kvalitet, estetiska-, funktionella- och tekniska egenskaper. Alla 

dessa kriterier förutom pris räknas in som mjuka parametrar (Jenryd, 2011). 

Den växande insikten om att byggföretagen behöver göra något har resulterat i egna 

utformade dokument med uppförandekoder där det beskrivs hur företaget ska agera 

kring dessa frågor i verksamheten. 

3.9 Uppförandekoder 
Många företag har under senare år med främst verksamhet i utvecklingsländer eller 

importer därifrån valt att ta fram uppförandekoder, som vanligtvis kallas för 

engelskans Code of Conduct. Detta är helt frivilligt att göra men de flesta företag ser 

det som ett bra verktyg för att kontrollera om ens importerade produkter är framtagna 

under rätt förhållanden. Uppförandekoderna presenteras i ett skriftligt dokument som 

innehåller en beskrivning utav affärsmetoder och företagets värderingar. 

Uppförandekoder kan även avse ett företags specifika relationer med intressenter, 

vanligast är då att denna omfattar leverantören och kallas då leverantörskoder. 

Framtagandet utav uppförandekoderna kan ses som företagets sätt att ta ett 

miljömässigt- och socialt ansvar i den verksamhet de bedriver. Det är många stora 

företag som väljer att ta fram uppförandekoder vilket grundar sig på att de vill 

skydda sitt varumärke och bygga upp det på ett korrekt sätt. Uppförandekoderna 

bygger till största del på existerande lagstiftning och/eller andra regler som 

exempelvis nationell miljö- och arbetslagstiftning, internationell rätt samt fackliga 

avtal. Uppförandekoderna bör även ta hänsyn till FN:s allmänna förklaring om 

mänskliga rättigheter, internationella arbetsorganisationens (ILO) grundläggande 

konventioner och den nationella lagstiftningen (Nilsson, 2006).  En bredare variant 

av uppförandekoder kan omfatta sex affärsområden såsom; affärsetik, mänskliga 

rättigheter, arbetsrelaterade frågor, marknadsrelaterade frågor, yttre miljö och 

samhällsengagemang. Förutom att ta fram dessa uppförandekoder är det även 

ansenligt att kontrollera hur man följer dessa och bestämma kring vad som händer 

om man inte följer uppförandekoderna. Organisationen Fair Trade Center 

rekommenderar att specifikt leverantörskoder ska innehålla följande; rätten till 

fackföreningsfrihet, förbud mot barnarbete och tvångsarbete, förbud mot 

diskriminering, försäkran om reglerad arbetstid, riktiga anställningar, garanti av 

korrekta löner samt en säker arbetsmiljö. FN:s Globala fördrag har redan tagit fram 

etablerade uppförandekoder vilka omfattar tio principer om mänskliga rättigheter, 

arbete, miljö och korruption. För multinationella företag finns Organisationen för 

ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) riktlinjer. År 2002 skapade den 

svenska regeringen initiativet Globalt Ansvar vilket svenskt företag kan välja att 

ansluta sig till och därmed stödja OECD:s riktlinjer och Globala fördraget. Men som 

företag bör man notera att dessa färdigskrivna koder endast är på en övergripande 

nivå vilket gör att man bör komplettera dessa för att det ska passa det egna företaget 

(Nilsson, 2006).  
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4 EMPIRI 

I detta kapitel presenteras de fyra byggföretag vilka studien omfattar, deras sätt att 

genomföra inköp och upphandla leverantörer. Resultaten av de intervjuer som 

genomförts beskrivs sammanfattat för varje byggföretag där en representant från 

inköpsavdelningen intervjuats. 

4.1 Företag A  

4.1.1 Bakgrund 

Företaget är ett av det större bygg- och fastighetsutvecklingsföretaget i norden där 

ungefär två tredjedelar av de anställda är yrkesarbetare. Företaget grundades i slutet 

på 1800-talet. Det har under åren vuxit och omsättningen gick år 2011 upp till 53 

miljarder svenska kronor. Man arbetar utifrån grundläggande värderingar som 

varumärket ska byggas på vilka är; ärlighet, tillit och respekt. Där det dagliga arbetet 

i sin tur ska präglas av ledorden ansvar, enkelhet och fokus. Företaget bygger 

bostäder, kontor, industrilokaler, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur där 

fokus är på den nordiska marknaden. Företaget upprättar även årligen en 

hållbarhetsredovisning enligt GRIs riktlinjer i samband med årsredovisningen, trots 

att detta är frivilligt för privata aktörer.  

Företaget arbetar efter värderingar sammanfattade i framtagna uppförandekoder som 

innehåller riktlinjer för affärsprinciper, mänskliga rättigheter och arbetsprinciper, 

miljöansvar samt efterlevnad och uppföljning. Uppförandekoderna beskriver kraven 

som företaget har på den egna organisationen såväl på sina affärspartners. 

Principerna ärlighet, respekt och tillit är riktlinjerna som styr företagets verksamhet 

och personalens sätt att vara. I företagets uppförandekoder står exempelvis att ett 

grundkrav är att företagets verksamhet sker inom ramarna för lagar och 

internationella konventioner, att konkurrensregler, miljölagstiftning, 

arbetsmarknadslagar, säkerhetskrav och avtal följs och respekteras.  

4.1.2 Inköp 

Inköpsorganisationen i Sverige består av en central inköpsledning och en 

inköpsgrupp för respektive region. I en framtagen inköpspolicy för företaget står det 

att de i samverkan med leverantörerna ska erbjuda kunder produkter och tjänster som 

tar hänsyn till både människan och miljön. I ett projekt är ungefär 70 procent 

kostnader som utgörs av inköp vilket gör att en stor del utav inköpsarbetet går ut på 

att uppnå lägsta totalkostnad. Detta medför att det inom företaget ligger stort fokus 

på inköpsfunktionen och dess arbetssätt.  
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De inköp som genomförs är till stor del projektrelaterade där beställaren för projektet 

är den som drar upp ramarna kring sina val med vilka produkter som behöver köpas 

in. Projektinköparen kollar sedan upp produkterna i företagets gemensamma databas, 

för att hitta överensstämmande produkter och lämpliga leverantörer. De leverantörer 

och produkter som finns tillgängliga i databasen har företaget avtal med vilket gör att 

de uppfyller företagets fastställda krav. Man använder sig även utav en databas, 

BASTA för bygg- och anläggningsprodukter som visar produkternas kemiska 

innehåll för att se om produkten är lämplig i projektet. Om det är så att produkten 

inte ses som lämplig säger man det till beställaren av projektet som får ta ställning till 

att byta ut den eller inte.  

För företaget har det även skett en stor globalisering på senare år när det gäller inköp, 

detta för att vissa produkter ser man lönsamt att köpa från andra ställen i världen 

såsom exempelvis armering, gips och fönster. För att kunna genomföra dessa inköp 

krävs ett merarbete än om inköpet genomförts i Sverige därför har man skapat en 

projektorganisation som sitter på kontor utspridda i världen. Dessa har som 

arbetsuppgifter att hitta utländska leverantörer, skapa en dialog, se om de uppfyller 

företagets grundläggande leverantörskrav, testa kvalitet, genomföra platsbesök i 

fabriker samt bedöma deras leveransförmåga. När allt verkar acceptabelt skapas ett 

ramavtal med leverantören som sedan regionerna i Sverige kan använda sig utav när 

de gör projektinköp.  

4.1.3 Val av leverantörer och produkter 

När man väljer en leverantör för inköp eller utförande av tjänst så är det en rad 

kriterier man utvärderar. Dock är det så att de kriterier man tittar på varierar 

beroende på vilken typ av produkt eller tjänst det gäller exempelvis hur kritisk den är 

i projektet eller varifrån den ska köpas in. Det är främst leverantörer utanför norden 

så kallade internationella leverantörer som det är relevant att utvärdera förhållanden 

om mänskliga rättigheter kring. Vissa gånger är leveranssäkerhet den mest kritiska 

parametern och andra gånger är varumärket av stor betydelse till exempel i ett 

bostadsprojekt. När man har valt en leverantör och genomfört en affär så ska även en 

leverantörsutvärdering fyllas i, läggas in i företagets databas över leverantörer. Detta 

för att underlätta till nästa gång leverantörer ska väljas dock känner företaget att 

denna utvärdering alla gånger inte fylls i vilket troligtvis grundar sig i brist på 

resurser.  

4.1.3.1 Urvalskriterier 

De kriterier man ser till är framtagna på ett sådant sätt att företagets egna 

uppförandekoder ska kunna uppfyllas. Grundkraven när det gäller miljö hämtas ur 

företagets egna framtagna miljöregler och produkternas kemikalieinnehåll 

kontrollerar man genom användning utav databasen BASTA. För att kolla upp om 
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leverantören är en bra leverantör när det gäller sociala frågor utvärderar man kriterier 

såsom villkor för anställda, arbetsmiljö, fackliga åtaganden. När man väljer 

leverantörer utanför norden så arbetar man enligt BSCI-initiativet vilket företaget är 

en användare utav. När man kontrollerar en leverantörs ekonomiska status granskas 

kriterier som rör priset på tjänsten eller produkten, om detta anses vara relevant men 

även leverantörens leveranssäkerhet är något som kollas upp. Det finns även andra 

dokument som företaget använder sig utav i samband med val av leverantörer och 

vilka krav som ska ställas. Man har framtagna miljöregler som leverantörer ska 

kunna uppfylla samt ett inköps- och leverantörsetiks dokument som tydliggöra 

riktlinjerna som ska gälla för leverantörer.  

4.1.3.2 Uppförandekoder 

Företaget presenterar i ett dokument framtagna uppförandekoder vilket är deras sätt 

att vara och inleder dokumentet med att tydliggöra de värderingar som ligger till 

grund för företagets arbete. Dokumentet är sedan uppbyggt efter fyra olika rubriker; 

affärsprinciper, mänskliga rättigheter och affärsprinciper, miljöansvar samt 

efterlevnad och uppföljning. Man trycker mycket på att hänsyn alltid ska tas vid 

inköp och val utav leverantörer så att uppförandekoderna fullföljs. Delen 

affärsprinciper innefattar lagar, internationella konventioner och hur avtal ska 

formuleras för att uppnå bästa samspel mellan affärspartners. Denna del tillsammans 

med mänskliga rättigheterna i uppförandekoderna är något som man lägger största 

vikt att fullfölja. Skulle man som företag bryta mot någon av dessa så har man inte 

bara brutit mot lagen man har även förstört sitt varumärke. Nästa del i 

uppförandekoden innefattar miljöansvar. Detta område innebär mer en strävan att 

uppnå optimala förutsättningar med avseende på miljöpåverkan där man ska se till 

hela livscykeln gällande energi- och resurseffektivitet. Denna strävan är något som 

företaget långt ifrån uppnår i alla de projekt som de genomför. Man är väl medveten 

om miljön men det är i många fall så att ekonomin går i första hand vilket inte alla 

gånger medför ett bra val ur miljösynpunkt. Sista delen i uppförandekoden innefattar 

hur uppföljningen inom företaget ska ske och efterlevnaden utav dokumentet. Det 

innebär att företaget i alla led ska vara välmedvetna om vad uppförandekoderna är 

för något och arbetet med denna ska vara en naturlig del i verksamheten.  

4.1.4 Övriga faktorer som påverkar  

Det är idag många gånger beställaren utav ett projekt som sitter på makten när det 

gäller val utav produkter. Företaget får allt som oftast färdiga handlingar på vad som 

ska genomföras där en konsult har tagit fram dessa handlingar baserat på beställarens 

önskemål. Skulle det vara så att man som inköpare på byggföretaget ser att det finns 

bättre liknande produkter på marknaden rekommenderar man denna för beställaren. 

Det är då upptill beställaren att välja den bättre produkten, vilket ibland sker men 

många gånger inte sker. Som byggföretag vill man inte heller alla gånger byta ut 
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produkter eftersom de är ansvarig för att byggarbetet sker korrekt och har man nya 

produkter kan produktionen bli mer komplicerad vilket leder till ökade kostnader för 

byggföretaget.  

När det gäller val utav underentreprenörer så händer det att företaget frångår sina 

ekonomiska kriterier och underentreprenörens ekonomiska status. Exempelvis har 

man en takfirma som ska lägga takpapp på ett större tak, man känner till firman och 

vet att de alltid gör bra ifrån sig. Dock har underentreprenören inte ekonomi till att 

köpa in det material som krävs för att utföra jobbet, då går byggföretaget in och 

köper materialet medan underentreprenören endast utför arbetet.  

När företaget genomför produktinköp från övriga världen, ser man bland annat till 

hur producenternas arbete sker i fabriker. Är det så att någon fabrik brister i 

exempelvis arbetsmiljön och användning utav skyddsutrustning så väljer företaget 

många gånger att hjälpa fabriken på traven. Detta kan innebära att man förklarar hur 

man vill att företagets arbetsmiljö ska se ut och vilken skyddsutrustning som ska 

användas. Då vet fabriken hur man ska gå tillväga och när de uppfyller kraven kan 

företaget välja att köpa in fabrikens produkter. Man ser som företag ett större värde i 

att hjälpa potentiella leverantörer istället för att stjälpa dem.  

Företaget utför många projekt åt offentliga verksamheter såsom kommuner och 

landsting vilket innebär att LOU ska tillämpas vid upphandling. När man lämnar in 

anbud och dessa ska utvärderas är det tilldelningskriteriet ekonomiskt mest lönsamt 

som många gånger är det viktigaste som avgör vilket företag som får genomföra 

arbetet. För att man som företag ska kunna vara med i matchen och ha en chans att 

vinna anbudet gäller det att man har ett billigt alternativ. Som företag tycker man att 

det är svårt att komma med andra förslag som gynnar exempelvis miljön.  
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4.2 Företag B  

4.2.1 Bakgrund 

Företaget grundades i mitten på 1900-talet och är ett av de större byggföretagen i 

Sverige med verksamhet inom bygg- och anläggning. Under 90-talet skedde den 

största tillväxten och omsättningen gick från 1 miljard till 20 miljarder på 15 år. Ifjol 

landade omsättningen på 44 miljarder svenska kronor. Koncernen bedriver även 

verksamhet i övriga norden och länderna Norge och Finland. Företaget upprättar 

även årligen en hållbarhetsredovisning enligt GRIs riktlinjer i samband med 

årsredovisningen, trots att detta är frivilligt för privata aktörer.  Företaget har som 

målsättning att bli det ledande bygg- och anläggningsföretaget i Norden och för det 

arbete som bedrivs finns det en framtagen företagspolicy som bygger på fyra 

grundläggande värderingar där man ska vara; jordnära, utvecklande, personlig och 

pålitlig. Företaget har tagit fram en uppförandekod rörande mänskliga rättigheter, 

arbetsrätt, miljö och korruption. Detta för att kunna skapa mervärde för sina kunder, 

leverantörer och medarbetare men samtidigt för att kunna bidra till en hållbar 

samhällsutveckling. För att kunna skapa detta krävs en god ekonomisk lösning, 

hänsynstagande till miljön och ett socialt engagemang.  

4.2.2 Inköp 

Inköpsfunktionen har en stabsfunktion och ingår i ledningsgruppen där funktions- 

samt divisionsansvariga är representerade. Inköpsfunktionen är uppdelad på regioner 

efter omsättning, vilket gjort att man genomfört sammanslagningar för att 

omsättningen ska bli lika fördelad över regionerna. De inköp som genomförs utgör 

ungefär 70 procent av de totala kostnaderna. De inköp som genomförs är beroende 

på entreprenadform där ett projektinköp utförs först när det uppstår ett behov. För 

produkter inom byggvaruhandeln köper företaget dessa från grossister medan 

produkter som fönster, stålstommar, dörrar och fönster köps in direkt från tillverkare 

ute i världen. Det vanligaste är att man har färdiga handlingar att utgå ifrån med det 

exakta materialet som ska beställas. Där handlingarna utgör beställarens önskemål i 

ett projekt. Ansvarig inköpare går sedan till företagets gemensamma databas för att 

hitta lämpliga produkter och leverantörer. Man kollar sedan upp leverantören om det 

finns något skrivet om denna från en leverantörsutvärdering från tidigare genomförda 

inköp. Skulle det vara så att denna har misskött sig tidigare tittar man i första hand 

efter andra potentiella leverantörer.  

Använder man sig utav en annan entreprenadform som innebär att företaget själva tar 

fram alla produktval så strävar man efter att ha allt miljömässigt från grunden. Om 

det skulle finnas miljövänligare alternativ på marknaden sedan man sist genomförde 

något så ska det väljas i första hand. Vid val av produkter använder man sig utav 

Byggvarubedömningen som är ett branschöverskridande system för miljöbedömning 
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av byggvaror. Man använder sig även utav ett webbaserat produktgranskningssystem 

som kontrollerar byggprodukternas miljöpåverkan och lämplighet i dess tänkta 

användning.  

Sedan tio år tillbaka ungefär har det fokuserats allt mer på internationella inköp och 

som en följd av detta har det bildats en tvärfunktionell, internationell inköpsgrupp 

som ska fungera som ett stöd för hela organsationen vid internationella inköp. Denna 

grupp är utplacerad i olika länder för att hjälpa till att ta fram ramavtal och även 

hjälpa till med rena projektinköp. Detta för att man bland annat ska ha en geografisk 

närhet till där man letar nya leverantörer och på så sätt lättare förstå den kultur som 

förekommer. Detta är ingen lätt uppgift då det skiljer sig en del från Sveriges arbete. 

Inköpsgruppen har i uppgift att göra leverantörsbedömningar för att säkerställa 

kvaliteten och även kunna vara tillhjälp vid kontraktsskrivandet. Ett problem som 

upplevs kring detta är att det i vissa fall är svårt att försäkra sig om att leverantörerna 

följer föreskrivna uppförandekoder.  

4.2.3 Val av leverantörer och produkter 

När man väljer en leverantör för inköp eller utförande av tjänst så är det en rad 

kriterier man utvärderar. Dock är det så att de kriterier man tittar på varierar 

beroende på vilken typ av produkt eller tjänst det gäller exempelvis hur kritisk den är 

i projektet eller varifrån den ska köpas in. När man ska välja ut en leverantör som 

man tidigare inte har varit i kontakt med är leverantörens ekonomiska situation det 

första man kollar upp. Där ser man till grundläggande saker som om man innehar F-

skattsedel, soliditeten etc. Om det skulle vara så att leverantören är någorlunda ny på 

marknaden och inte bedrivit verksamheten längre än två år görs en separat 

grundligare ekonomiskt kontroll.  

4.2.3.1 Urvalskriterier 

Urvalskriterierna i samband med val av leverantör och vid inköp är baserade på 

uppförandekoderna. Produkternas kemikalieinnehåll kontrolleras i databasen BASTA 

och grundkraven när det gäller miljö kommer ur företagets egna miljöregler.  

4.2.3.2 Uppförandekoder 

Företagets uppförandekoder presenteras i ett dokument med ett antal principer vilka 

man avser att följa. Dessa principer omfattar bland annat de som tillverkar eller utför 

tjänster åt företaget, att de ska respekteras i sin yrkesutövning och inte diskrimineras 

på grund nationellt ursprung, ras, kön, sexuell läggning, religion eller politisk åsikt.  

Företagets uppförandekoder säger även att de produkter och tjänster som företaget 

köper in ska tillverkas eller utföras av människor som frivilligt valt att arbeta. 

Företagets leverantörer ska följa FNs barnkonvention samt den lagstiftning som råder 

i det aktuella landet. Man ska även arbeta för att hela leverantörskedjan i enlighet 
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med respektive lands arbetsmiljölagstiftning ska verka för en sund och säker 

arbetsmiljö. Företaget ska aktivt arbeta för att minska miljöbelastning, där 

fokusområden är kemiska produkter, avfall, energi samt transporter. Man ska även 

arbeta för en god affärsetik, långsiktiga och förtroendefulla relationer världen över 

och mot alla former av korruption.  

 

4.2.4 Övriga faktorer som påverkar  

När det gäller beställarens produktval i ett projekt och det skulle visa sig att något är 

ett dåligt materialval så påpekar företaget detta. Det är sedan upp till beställaren att 

byta ut produkten. Om det exempelvis skulle gälla ett fönster tar man inte som 

entreprenör ansvar för att byta ut produkten ifall det skulle medföra komplicerade 

byggmetoder vilket man som entreprenör skulle drabbas utav.  

Företaget genomför många arbeten åt offentliga myndigheter såsom byggnationer av 

sjukhus och skolor. Detta gör att de i upphandlingsskedet sker en tillämpning utav 

LOU och det ekonomiskt mest lönsamma alternativet väljs av den upphandlande 

myndigheten. Det förslag som innebär lägsta kostnader är många gånger långt ifrån 

det som kan ses som hållbart. Man säger sig många gånger föreslå alternativa 

produkter till beställaren, men om de har samma tekniska funktion och endast 

genererar en kostnadsökning så väljs det bort. Som företag vill man upphandla 

hållbart enligt de kriterier som ingår men det är ett alltför stort fokus på ekonomin 

vilket gör att de övriga delarna faller undan.  

Som företag har man på senare år i stor utsträckning utvecklat byggarbetsplatserna 

för att göra dessa mer hållbara ur miljösynpunkt. Man använder till exempel sig 

endast utav maskiner som har biologiskt nedbrytbara oljor. Arbetsbodarna har 

tilläggsisolerats där fönster bytts ut till det bättre för att uppvärmningsbehovet ska 

kunna minskas. Strävan är att alltid endast köpa in det material som behövs och 

sortera det avfall som uppkommer. Dock förekommer en del frågetecken när det 

gäller just återvinning. Exempelvis så använder företaget en stor mängd gipsskivor 

och de spillbitar som uppkommer ska återvinnas. Den stora frågan är då om det är 

bättre att frakta dessa spillbitar tillbaka till gipsfabriken eller frakta dessa till en 

återvinningsstation.  
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4.3 Företag C  

4.3.1 Bakgrund 

Företaget är ett stort byggföretag som grundades i slutet på 1800-talet. Företaget 

bedriver bland annat verksamhet i Norden, Polen, Tjeckien och Storbritannien. 

Omsättningen i Sverige uppgick år 2010 till 23 miljarder svenska kronor. Man 

strävar efter att bli ledande inom områdena säkerhet, hälsa och miljö. Där företaget 

även betonar vikten av att agera rätt mot anställda, affärspartners och samhället i 

övrigt. Företaget upprättar även årligen en hållbarhetsredovisning enligt GRIs 

riktlinjer i samband med årsredovisningen, trots att detta är frivilligt för privata 

aktörer. 

Företaget arbetar efter framtagna värderingar sammanfattade i ett eget dokument 

innehållande uppförandekoder som innehåller allmänna principer, relationer till 

anställda inom företaget, agerande på marknaden och miljö. Företagets 

uppförandekoder ska ligga till grund för företagets agerande och beslutstagande.  

4.3.2 Inköp 

I företaget skiljer man generellt på inköp där man klassar inköp som samordnat inköp 

eller projekt- och verksamhetsinköp. Samordnade inköp är inköp som samordnas 

inom företaget på koncernnivå, där RAM-avtal tas fram. Projekt- och 

verksamhetsinköp omfattar företagets gemensamma arbetssätt för planering av inköp, 

projekt- och verksamhetsspecifik upphandling, orderläggning, godsmottagning och 

betalning. Under båda dessa processer ingår det ett kontinuerligt samarbete mellan 

olika linjefunktioner som tycker till om kvalité, leverantörer, pris etc. Det skiljer sig i 

tillvägagångssätt om man tecknar ett RAM-avtal eller om man upphandlar en 

underentreprenad till ett specifikt projekt. Ser man till företagets kostnader så utgör 

ungefär 70-80 procent rena inköpskostnader.  

En strävan inom företaget är att köpa rätt kvalitet till rätt pris och därmed är 

potentialen stor till att genomföra inköp på den internationella marknaden. Man har 

en central supportfunktion som arbetar med internationella inköp och hitta potentiella 

leverantörer. Det är dock höga transportkostnader som gör att det endast lönar sig att 

köpa in arbetsintensiva varor så som granit, stålstommar och armering.  

4.3.3 Val av leverantörer och produkter 

När man ska välja leverantörer är det många faktorer som valet präglas utav. Dessa 

faktorer kan gälla etik, ekonomi, miljö och leveranstider. När det gäller den specifika 

produkten ska denna uppfylla ställda krav vad gäller funktion, pris och miljö. En 

avgörande punkt i valet av leverantör är om denna kan uppfylla företagets 

uppförandekoder. I valet görs inte undantag ifrån denna utan strider leverantören mot 

det som står i uppförandekoderna så kommer den inte att väljas heller, än hur bra och 
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kunnig den verkar i övrigt.  Det man tittar till när man väljer leverantörer är kriterier 

som ekonomisk status, tillgängliga resurser, teknisk kompetens, tidigare referenser 

och kvalitetssystem. Den slutgiltiga bedömningens omfattning anpassas utifrån 

leverantörens betydelse för projektet. Bedömningen av de leverantörer vars arbete 

eller produkter medför en betydande påverkan på tid, ekonomi, kvalitet, miljö 

och/eller arbetsmiljö dokumenteras alltid. Om det är ett kritiskt projekt som ska 

genomföras så lägger man kanske inte ligga stort fokus på alla kriterier utan 

fokuserar mer på risker och har leverantören en tydlig riskinventering kan det vara 

avgörande vid valet.  

4.3.3.1 Urvalskriterier 

De urvalskriterier som man tar hänsyn till är baserade på företagets uppförandekoder 

där miljön tillsammans med arbetsmiljön ses som ett utav företagets viktigaste 

områden.  

Företaget har miljökrav som leverantörer ska kunna följa och ta hänsyn till vid inköp. 

Dessa säger bland annat att leverantören ska ha en skriftlig miljöpolicy som 

beskriver fastställda ambitioner för företagets miljöarbete. Den anger även att de 

varor som köps in ska värderas i databasen BASTA. När det gäller inköp utav 

trävaror får dessa inte härstamma från illegalt avverkat virke och ej komma från 

skyddande områden eller skogar med högt bevarandevärde annat än trovärdigt 

certifierade.  

4.3.3.2 Uppförandekoder 

Företaget har i sitt dokument med uppförandekoder fyra stycken huvudområden, 

vilka är allmänna principer, relationer till anställda, agerande på marknaden samt 

miljö. Under respektive huvudområde finns följande grundläggande regler. De 

allmänna principerna innebär att verksamheten ska bedrivas med hög integritet och 

moral där nationella lagar ska följas i de länder företaget är verksamt. FNs 

deklaration om mänskliga rättigheter ska respekteras och man ska acceptera de 

rättigheter som gäller gentemot anställda och samhällen verksamhet förekommer. 

Inom verksamhetsområde där inflytande sker ska det strävas efter att se till att 

leverantörer, underentreprenörer, agenter och andra partners följer uppförandekoder i 

samband med företagets projekt.  

Det andra huvudområdet behandlar relationer till anställda som säger att företaget 

ska sträva efter att ha en stark och varaktig relation till alla anställda vilket byggs upp 

med ömsesidig respekt och värdighet. Detta ska uppnås genom att erbjuda en säker 

och sund arbetsmiljö och ge alla individer samma möjligheter oavsett ursprung, 

hudfärg, kön, religion och andra särskiljande egenskaper.  
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Det tredje huvudområdet omfattar företagets agerande på marknaden där företaget 

inte ska tolerera korruption, mutor, och illojala konkurrensbegränsande åtgärder som 

vrider marknaderna och hindrar ekonomisk, social och demokratisk utveckling. Det 

sista huvudområdet behandlar miljön. Där ska företaget ständigt uppnå förbättringar i 

miljöledningsarbetet genom att involvera arbetskraft, underentreprenörer, partners 

och andra berörda parter. Strävan är att ständigt förbättra miljön för projekten, 

produkter och tjänster genom att hitta sätt att minska negativa miljöeffekter under 

hela livscykeln. 

4.3.4 Övriga faktorer som påverkar  

Företaget är bland det större byggföretag som finns, genomför en mängd olika 

projekt varje år. En rad utav dessa projekt genomförs åt offentliga myndigheter 

såsom stat och kommun. Detta medför att LOU måste följas i upphandlingsskedet 

och företaget känner sig pressade att erbjuda det lägsta priset för att kunna vinna 

projektet. 

Undantag görs ifrån de kriterier som ställs ifall det gäller ett mindre köp. Det kan 

vara en sådan situation då det endast förekommer en leverantör för en specifik 

produkt. Denna leverantör vet om att denna är ensam på marknaden och kan då hålla 

ett högt pris. I samband med inköp utav produkten finner företaget en ny leverantör 

på marknaden, kollar upp denna och finner att ekonomin hos företaget inte är helt 

100 procent säker. Men man väljer ändå att göra ett avsteg från detta och väljer 

leverantören för att få in en konkurrent på marknaden som ska medföra en pressning 

av priset. Detta undantag skulle aldrig ske ifall det strider mot företagets 

uppförandekoder eller om det bryter mot lagar och förordningar.  

Företaget känner att inköpsjobbet och valet utav leverantörer ibland inte sker som det 

borde göra. Det många gånger ett tidspressat arbete vilket gör att arbetet bara rafsas 

igenom utan att man kollar till alla kriterier och exempelvis inte genomför de 

platsbesök som man borde göra i leverantörers fabriker. Främsta orsaken till detta 

säger man vara att det idag är för många leverantörer man har en förbindelse med. 

Om det istället varit färre leverantörer man haft en förbindelse med hade man 

genomföra ett tätare samarbete och fokusera mer på förbättringar med 

hållbarhetsfokus i varje inköp. Ytterligare en aspekt som påverkar inköpsarbetet och 

valet utav produkter när man ser till ett miljöperspektiv är den miljöinformation som 

idag finns framtaget för varje produkt. Det är ingen lätt uppgift att ibland kunna tolka 

den informationen och avgöra vad som är mer miljömässigt hållbart vilket i mellanåt 

skapar frustration hos inköparna.  
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4.4 Företag D  

4.4.1 Bakgrund 

Företaget bildades på 1970-talet och är ett entreprenadföretag i byggsektorn där 

huvudsakliga verksamhetsområdet är övre Norrland. Omsättningen uppgick år 2011 

till ungefär 357 miljoner svenska kronor. Företaget utför byggtjänster till såväl 

offentliga sektorn som privat personer. Företaget bygger framgångarna på en effektiv 

och yrkesskicklig organisation som tar ansvar och bygger förtroenden i alla led vilket 

i sin tur ger kunder ett väl utfört arbete till marknadsanpassande priser. Till skillnad 

från företag A, B och C upprättar företaget ingen hållbarhetsredovisning.  

4.4.2 Inköp 

De inköp som företaget gör är projektinköp vilka genomförs allt eftersom det behövs 

i produktionen. Det vanligaste är att man har en entreprenadform som innebär att 

man har färdiga handlingar att utgå ifrån med det exakta produktvalet. Beställaren 

utav produkten är den som har bestämt vilket material den vill ha vilket gör att man 

som byggentreprenör inte genomför så många materialval. Även när man väljer in en 

underentreprenör för exempelvis El- eller VVS installationer har man ingen 

möjlighet att påverka materialvalet som är förutbestämt utav beställaren till projektet.  

4.4.3 Val av leverantörer och produkter  

När byggföretaget ska genomföra sina inköp vänder man sig i de allra flesta fall till 

grossister såsom Beijer, Lakkapää och Bygma. Vid inköp utav armering använder 

man sig utav Tibnor, som är en grossist vilken finns i Sverige. Detta eftersom man 

har varit ett litet företag där man inte har haft resurser till att köpa in material direkt 

från tillverkarna och även möjlighet till att köpa in material från leverantörer ute i 

världen. När man väljer att köpa in material via en mellanhand som grossisterna blir 

får man inte samma pris som ett större byggföretag skulle få för samma produkt vilka 

kan göra ett köp direkt med en leverantör. Nu senaste åren har dock företaget vuxit 

och blivit ett namn i byggbranschen vilket har gjort att leverantörer direkt börjar 

kontakta företaget för eventuella materialköp. Detta medför att företaget garanterat i 

framtiden måste vidta andra åtgärder såsom ta fram olika kriterier när det gäller 

inköp utav produkter då man kommer att stå i en närmare relation med leverantören. 

När det gäller produktinköp och det visar sig att den tänkta produkten som 

beställaren önskar inte är den bästa på marknaden så är det upp till beställaren att 

byta ut denna. Detta eftersom om produkten skulle medföra en försämring i 

produktionen är det byggföretaget som blir ansvarig vilket i värsta fall kan leda till 

en stor ekonomisk förlust.  
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4.4.3.1 Urvalskriterier 

Om det skulle vara så att man inte använt produkten tidigare begär man en 

produktinformation utav grossisten. Denna kollar man sedan igenom så den 

överensstämmer med företagets egna kvalitets- och miljökrav där har företaget 

mallar som de följer för att göra korrekt bedömning från gång till gång. Men 

generellt när det gäller inköp utav produkter så litar man på att grossisterna har bra 

produkter och att dessa uppfyller de krav som samhället ställer eftersom de kan säljas 

i butik. När det gäller underentreprenörer som man väljer att ta in vid större jobb så 

kollar man bland annat deras ekonomiska status i samband med valet men även 

tidigare referenser. I vissa special fall kan det vara så att underentreprenören inte är 

utav sådan ekonomiskstorlek att denna har kapacitet till att köpa in det byggmaterial 

som krävs men har bra kompetens för utförandet. I denna situation så köper företaget 

in byggmaterialet åt underentreprenören som då endast utför arbetet.  

När det gäller kemiska produkter och dess innehåll använder man sig utav 

myndigheters föreskrifter såsom det arbetsmiljöverket tillhandahåller.  

4.4.4 Övriga faktorer som påverkar 

Som företag är man låst vid sina inköp då man genomför en entreprenad där 

beställaren redan bestämt produkterna. Man har dock möjlighet att påverka valen 

genom att föreslå en annan produkt. Men om produkten uppfyller samma 

funktionskrav som den tidigare och enbart är bättre ur miljösynpunkt men medför ett 

dyrare pris så väljer man allt som oftast bort denna eftersom de flesta beställare inte 

godtar en merkostnad.  

Företaget genomför många uppdrag åt kommuner och landsting vilket innebär att 

offentlig upphandling måste tillämpas där det ekonomiskt fördelaktiga priset allt som 

oftast är det som vinner anbudet. Det är oftast en konsult som tagit fram de 

handlingar som anbudet ska baseras på, där konsulten framställt dessa efter 

beställarens krav. De materialval som konsulten gjort är inte alla gånger de bästa och 

beställaren till projektet är inte allt för insatt så denna kan kommentera valen. Detta 

gör att byggföretaget som lämnar in anbudet kanske även lämnar ett sidoanbud där 

man gjort andra materialval eftersom man anser att det framtagna inte håller hög 

klass. När man som byggföretag påpekar materialvalen uppstår en intressekonflikt 

med konsulten då denna anser att den gjort rätt val. Denna diskussion är något som 

man som byggföretag helst vill undvika vilket gör att man alla gånger inte 

kommenterar dåliga materialval utan genomför dessa ändå eftersom det är 

beställarens önskan.
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5 ANALYS OCH SLUTSATSER 
I detta kapitel analyseras, jämförs och utvärderas det empiriska resultatet i 

förhållande till den teori som behandlats i denna studie. Skillnaderna i de fyra 

byggföretagens arbete presenteras i en framtagen modell som visar hur långt 

respektive företag kommit i sitt arbete, vilka kriterier som hänsyn tas till och vilka 

man inte uppfyller fullt ut.  

För att analysera det insamlade data utifrån teoriavsnittet har en analysmodell tagits 

fram. Grunden till den framtagna modellen i tabell 2 är den svenska standarden ISO 

26000 och uppbyggd efter dess ingående huvudområden vilka är 

verksamhetsstyrning, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö, goda 

verksamhetsmetoder, konsumentfrågor samt samhällsengagemang och utveckling.  

De två sistnämnda huvudområdena konsumentfrågor samt samhällsengagemang och 

utveckling har valts bort i modellen, detta eftersom dessa behandlar delar som inte är 

aktuella för detta arbete. Under respektive huvudområden ingår underrubriker i form 

av kriterier som härrör till de behandlade delarna i teoriavsnittet såsom BSCI-

initiativet, Globala fördraget, GRI och CRESS samt Triple Bottom Line. Dessa har 

använts för att kunna ta ut kriterier som man kan analysera företagen utifrån då 

definitionen för hållbar upphandling inte innehåller några konkreta sådana.  

Sedan har respektive företag analyserats för att se vilka kriterier man uppfyller och 

vilka man inte uppfyller i nuläget. För att kunna veta vad respektive företag uppnår 

och inte uppnår används insamlad data. Uppfyller företaget kriteriet helt och hållet 

betecknas det med ett X. Uppfyller företaget inte kriteriet betecknas det med / i 

analysmodellen.  
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Tabell 2 – Analysmodell 

 Företag 
A 

Företag 
B 

Företag 
C 

Företag 
D 

Verksamhetsstyrning 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Har framtagna uppförandekoder X X X / 

Plan för uppföljning av uppförandekoderna X / / / 

Mänskliga rättigheter     

Tillämpar inte diskriminering X X X X 

Tillämpar inte barnarbete  X X X X 

Tillämpar inte tvångsarbete X X X X 

Arbetsförhållanden  
 

 
 

 
 

 
 

Arbetsvillkor följs i respektive verksamt land X X  X X 

Rätt till föreningsfrihet X X X X 

Minimilön och arbetstid följer nationell lag X X X X 

Arbetsmiljö och säkerhet X X X X 

Miljö  
 

 
 

 
 

 

Tillämpning av BASTA X X X / 

Skydd av naturmiljö & biologisk mångfald X X X X 

Hänsyn till livscykelkostnader vid inköp / / / / 

Energioptimerade byggarbetsplatser / X / / 

Fullständig avfallshantering / / / / 

Goda verksamhetsmetoder     

Accepterar inte någon form av korruption X X X X 

Följer nationella lagar och regler  X X X X 

Tillämpar konkurrens på lika villkor X X X X 

Koll av leverantörers ekonomi före inköp X X X X 

 

Den internationella standarden ISO 26000 definierar hållbar upphandling som när en 

organisation i sina upphandlings- och inköpsbeslut tar en miljömässig-, social- och 

etisk hänsyn igenom hela livscykeln för de produkter eller tjänster som upphandlas. 

Där man även om det är möjligt bör prioritera produkter eller tjänster med minimal 

påverkan på omgivningen. Medan Monson (2012) nämner att hållbar upphandling 

ska sträva efter att uppnå optimal balans mellan ekonomiska, sociala och 

miljömässiga konsekvenser för att säkerställa att en organisation arbetar både på ett 



 

  

                                                             ANALYS OCH SLUTSATSER 

Sida | 41  

 

effektivt och ansvarsfullt sätt. Ser man till hållbarhetsarbetet och de fyra studerade 

byggföretaget visar det att samtliga företag tar hänsyn till hållbarheten i 

verksamheten dock sker det i olika utsträckning mellan företagen.  

Analysen utav det som framkommer i analysmodellen ovan kommer att ske efter 

huvudområdena i modellen vilka presenteras i form av underrubriker nedan. 

5.1 Verksamhetsstyrning 
Företagen A, B och C har framtagna uppförandekoder vilka presenterar värderingar 

som man avser att följa medan företag D inte har något sådant dokument. En 

anledning till att detta dokument saknas kan vara företagets storlek sett till 

omsättning där man är mindre än företag A, B och C. Den mindre omsättningen kan i 

sin tur medföra att man anser att resurser inte finns till för att formulera egna 

uppförandekoder. Frågan blir då om det är företagets storlek sett till omsättning som 

ska bestämma om uppförandekoder ska finnas eller inte. När det sedan gäller 

uppföljningen utav dessa var det endast företag A som nämnt i uppförandekoderna 

att uppföljning ska ske fortlöpande i företagets verksamhet. Detta är något som de 

övriga studerade företagen också bör se till att ha. Ett dokument med 

uppförandekoder tappar lite sitt syfte om det inte sker någon kontinuerlig uppföljning. 

5.2 Mänskliga rättigheter 
Går man vidare i analysmodellen och ser till de mänskliga rättigheterna är det ingen 

av företagen som avviker utan samtliga uppfyller dessa kriterier. Företag A, B och C 

genomför internationella inköp där man har inköpskontor utplacerade i världen för 

att hjälpa till. Dessa inköpskontor har även till uppgift att kontrollera leverantörernas 

fabriker, att arbetssituationen är korrekt och att man följer de krav som företaget 

ställer innan inköp kan genomföras. Men kan man helt säkert garantera att saker som 

diskriminering, tvångsarbete och barnarbete inte förekommer i en fabrik genom ett 

platsbesök? Och hur mycket resurser lägger man ner på att kontrollera detta innan 

man godkänner leverantörens fabrik? Detta är frågor som är utav stor betydelse kring 

kriterierna för mänskliga rättigheter vilka de studerade företagen bör se mer till för 

att ytterligare försäkra sig om de uppfylls på korrekt sätt.  

5.3 Arbetsförhållanden  
Under huvudområdet arbetsförhållanden uppfyller samtliga företag de krav som 

ställs. Företag A är det enda företag av de studerade som stödjer BSCI-initiativet och 

kan ses som det företag som kommit längst i detta huvudområde. När det gäller 

kriteriet arbetsmiljö och säkerhet är det en fråga som företagen berör olika mycket 

och på varierande sätt. Detta avser arbetsmiljön och säkerheten hos företagens 

leverantörer där framställningsprocessen hos fabrikerna beaktas. I denna fråga är det 

företag A som visat framfötterna. Detta eftersom de är det enda företag som pekat på 
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att man inte nekar en leverantör direkt för att denna inte uppfyller vissa säkerhetskrav. 

Utan istället hjälper man leverantören med att säga vad som inte är korrekt så att 

denna kan uppfylla kraven så småningom. Detta kan ses som en aning konstigt, 

varför ska man avsätta företagets resurser för att hjälpa en leverantör? I en sådan 

situation känns det som att man som företag är säker på sin sak och vinner på att 

hjälpa leverantören för att sedan kunna genomföra ett inköp.  När det gäller företag D 

genomför de inte internationella inköp som de övriga företagen, utan handlar utav 

grossiter i Sverige. De ställer krav på grossisterna som dessa ska klara utav, men om 

grossisternas leverantörer i sin tur uppfyller krav vet man inte helt säkert utan är 

något som man antar.  Nu när Företag D ständigt växer så kommer garanterat 

internationella inköp vara något som kommer att bli aktuellt om några år och då 

gäller det att man har en tydlig kravspecifikation som ska uppfyllas innan inköp sker. 

Om man som företag D ska hänga med i branschens utveckling och medverka till en 

hållbarhet i inköpen bör man nog se till att ta ansvar. Skulle man fortsätta som man 

gör idag gör man inget annat än skjuter över ansvaret på nästa led.  

5.4 Miljö 
Nästa del i analysmodellen behandlar miljö och där varierar det mellan företagen hur 

långt man kommit i arbetet. Användningen utav databasen BASTA gör alla företag 

utom företag D, vilket kan bero på företagets omsättningsstorlek som inte är i samma 

klass som de övriga. När det gäller användandet utav BASTA så ska inte företagets 

omsättningsstorlek ha någon större betydelse då det är en databas som är till för att 

användas av alla i branschen. Kriteriet skyddande av naturmiljö och biologisk 

mångfald tar samtliga företag i beaktning i sitt arbete. Detta är dock något som inte 

tydligt framgår av den insamlade data från intervjuerna, men är något som benämns i 

respektive företags egna dokument vilka inte har kunnat presenteras i detta arbete på 

grund av sekretess.  

Ser man däremot till livscykelkostnaderna i samband med inköp är det inget företag 

som kan sägas tillämpa det fullt ut. Orsaken till detta kan härledas till LOU om man 

ser till det som framkom i intervjuerna. Samtliga företag säger sig inte kunna ta 

hänsyn till livscykelkostnader eftersom priset är styrande många gånger för 

beställarna utav projekten. Ser man till teorin som behandlar motiv och hinder så 

nämns ett hinder för inköp ur ett livscykel perspektiv vara att man har en liten 

förståelse för kostnaderna i en produkts hela livscykel utan man fokuserar mycket 

här och nu. Något som även det kostar pengar är den energi som krävs på företagens 

byggarbetsplatser för att få produktionen att gå framåt. Även där är man medveten 

om att något måste göras och att där man kan påverka bör man göra det. Företag B är 

det som öppet nämnt att man på senare tid satsat hårt på att energioptimera sina 

byggarbetsplatser. Ser man till de övriga företagen A, C och D är det något man 

börjar tänka mer och mer på men inte är riktigt där ännu. Sista delen under 
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huvudområdet miljö berör avfallshanteringen och som man kan se i modellen är detta 

något som inte är fullständigt hos något utav företagen. En bidragande orsak till detta 

är att det råder en del oklarheter kring vad som är hållbart och inte hållbart. Ett 

exempel på detta berörde företag B när det gällde gips där det rådde oklarheter kring 

vad som är rätt eller fel avfallshantering, om det är att köra tillbaka spillbitarna till 

fabriken eller till deponi. En annan aspekt som rör just avfallshanteringen är litegrann 

inställningen ute på byggarbetsplatserna där återigen kostnadsfrågan dyker upp. Vem 

är det som ska betala den tid som byggnadsarbetarna får lägga ner på att sortera 

avfall och varför lägga ner den tiden då man inte ens säkert vet om återvinning utav 

materialet kan ske? Går man vidare in på företagens verksamheter sett ur 

miljösynpunkt så är detta något som varierar gentemot det som förklaras i 

teoriavsnittet som avser definitionen utav miljöanpassad upphandling som innebär att 

man ska välja de produkter som har minst miljöpåverkan sett ur ett livscykel 

perspektiv. Ett av företagen nämner att anledningen till att detta in uppfylls alla 

gånger är att ekonomin sätts i första hand. Ett annat företag menar på att detta tillviss 

del även beror på all information kring produkterna, att det inte är någon lätt uppgift 

att tolka den information som finns kring en produkt och sedan avgöra vad som är 

miljömässigt hållbart. Ser man sedan till ett av hindren som nämns kring hållbar 

upphandling i teoriavsnittet är just detta ett hinder som förekommer. Man känner en 

frustration över den alltför stora miljöinformationen som finns som i sin tur leder till 

ett försvårande att genomföra rätt produktval. 

5.5 Goda verksamhetsmetoder 

Det sista huvudområdet berör goda verksamhetsmetoder där alla företag uppfyller de 

ingående kriterier som tas upp i modellen. Dessa berör korruption, konkurrens på 

lika villkor samt de nationella lagar och regler som finns i de olika länder de är 

verksamma. Ser man till företagen är detta bland det viktigare som man bör uppfylla 

för att bedriva en korrekt verksamhet och även ständigt ta i beaktande. Ser man till 

detta kriterium, att följa nationella lagar och regler är det ett kriterium man kan se på 

med ett annat sätt. Hur hårda är de lagar och regler som finns i de länder man är 

verksamma inom? Är det lagar som inte alls ställer höga krav kanske man inte ska 

skryta att dessa följs heller. Den sista ingående delen under goda 

verksamhetsmetoder rör kontrollen utav leverantörers ekonomi som genomförs innan 

ett inköp. Samtliga företag gör detta i samband med inköpen men omfattningen 

varierar beroende på om det är ett omfattande inköp internationellt eller om det är ett 

mindre inom samma land. Kontrollen här omfattar bland annat sådana saker som 

leveranssäkerhet och hur stabil ekonomi leverantören har.  

Det som alla företagen nämnde i empiriavsnittet var att man i vissa situationer gjorde 

avsteg från detta när det gällde underentreprenörer i form av att man som företag 

själva köpte in byggmaterialet bara de utförde tjänsten. Detta är ett mindre avsteg 
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från ekonomikraven som företagen väljer att göra i vissa speciella fall, där oftast 

företagen känner till underentreprenören sedan tidigare och har god relation till vilket 

skapar trygghet i situationen. Det framkom även från ett av företagen i 

empiriavsnittet att inköpsjobbet och valet utav leverantörer ibland inte görs fullt ut 

eftersom arbetet är tidspressat. En förbättring utav detta skulle vara precis som ett 

företag har nämnt i empiriavsnittet. Där man menar på att man som företag välja ut 

ett mindre antal leverantörer vilka affärer genomförs med där man i sådant fall skulle 

kunna ha en närmare relation med. Detta skulle även kunna medföra att man kan se 

på hållbarhet på annat sätt då man känner till varandra och behoven som behöver 

uppfyllas.  Många resurser krävs även för att kunna genomföra kompletta 

leverantörsuppföljningar med exempelvis platsbesök i fabriker. Detta kan kopplas 

ihop med ett hinder kring genomförandet av hållbar upphandling som är just brist på 

resurser i samband med leverantörsuppföljningar vilket nämns i teoriavsnittet. Alla 

företag utom företag D genomför internationella inköp i en stor utsträckning där man 

tar hjälp utav inköpsfunktioner som respektive företag har utspridda i världen. Man 

har specialiserade inköpare på plats ute i världen avsedda för att kontrollera 

leverantörena och att de bedriver en korrekt verksamhet. Trots att man har detta 

nämner man att det svårt att försäkra sig om att leverantörerna följer företagens 

föreskrivna uppförandekoder. Ett sätt att kontrollera detta är genom platsbesök i 

fabrikerna så man ser svart på vitt hur verksamheten fungerar. Men känner man 

fortfarande att leverantören är osäker kan man kanske satsa mer på oannonserade 

platsbesök där leverantörena inte har möjlighet att gömma undan bristerna. Några 

utav företagen använder sig utav deras egna databaser när de väljer leverantörer och 

genomför inköp till de projekt som genomförs. Tanken är att man där även efter 

affären är avslutad ska utvärdera leverantören, skriva ner vad som fungerat bra och 

vad som har fungerat mindre bra. Om exempelvis leverantören levererat rätt varor i 

rätt tid. Detta för att nästa person som går in i databasen ska kunna se hur 

leverantören fungerar och om det är ett bra val att välja denna igen. Dock händer det 

många gånger att detta inte genomförs som det ska, man hoppar över utvärderingen 

där man säger att det beror på bristen på resurser.  Men det man glömmer bort i 

sådana fall är att genomförande utav leverantörsutvärderingar säkert skulle spara 

både tid och resurser i ett annat skede i företagens verksamheter.  

Ett av det intervjuade företaget nämnde att man ibland genomför avsteg medvetet 

från den ekonomiska kontrollen av leverantörerna. Där ekonomin hos leverantören 

inte är helt 100 procentigt säker, exempelvis för att leverantörens verksamhet är 

relativt nystartad. Avstegen görs endast då det inte bryter mot företagets framtagna 

uppförandekoder. Motivet till detta är att kunna få in konkurrenter på marknaden för 

den specifika produkten. Exempelvis så finns det bara en producent utav en produkt 

vilket företagen behöver i verksamheten, gång på gång så köper man dessa produkter 
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utav leverantören för det inte finns någon alternativ produkt hos någon annan 

leverantör. Detta medför inte bara att leverantören kan ta ett överpris för produkten 

utan även att denna inte behöver förbättra sin verksamhet eftersom det inte finns 

någon konkurrent. Det ger att ett eventuellt förbättrande av produktionen ur ett 

hållbarhetsperspektiv hos leverantören inte sker eftersom denna inte ser något behov 

av det. Får då man som företag chansen att ta in en hållbarare produkt från en 

konkurrent på marknaden trots att denna leverantör inte har en helt 100 procentigt 

korrekt ekonomi men inte har andra brister bör man välja denna leverantör. Detta för 

att man inte bara får ner priset på produkten utan även bidrar till ett förbättrande sett 

ur ett hållbarhetsperspektiv.  
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6 SLUTDISKUSSION 
I arbetets sista kapitel förs en slutdiskussion kring arbetet, vad som det kommits fram 

till och hur går företagen bör arbeta vidare för att uppnå hållbarhet.  

Studien som detta arbete grundar sig på visade sig vara svårare att genomföra än vad 

som från början hade förväntats. Bland annat eftersom det inte gick att få konkreta 

svar på en del utav intervjufrågorna, se bilaga 1. Orsaken till att det inte gick att få 

konkreta svar på intervjufrågorna kan kanske vara därför att företagen helt enkelt inte 

vet vad de ska svara. Man har kanske inte kommit så långt med hållbarhetsarbetet så 

man vet vad det handlar om. Hållbar upphandling ser till de tre kriterierna socialt, 

miljömässigt och ekonomiskt. I studien hos de fyra byggföretagen hade det velat fås 

fram exakt vilka kriterier man ser till som man kan placera under respektive 

parameter. Detta för att sedan kunna jämföra kriterierna mellan företagen och se vem 

som tillämpar hållbar upphandling mest. Det visade sig under intervjuskedet att inget 

utav företaget exakt kunde säga vilka kriterier som hänsyn tas till. Istället valdes det 

att ta fram en analysmodell baserat på teoriavsnittet där respektive företag 

analyserades utifrån det som framkommit i empiriavsnittet.  

Företagen A, B och C har välformulerade uppförandekoder som man strävar efter att 

uppfylla när det gäller inköp och val utav leverantörer. Dessa uppförandekoder 

innehåller meningar som härstammar till de ingående kriterierna som hållbar 

upphandling syftar till men fördelningen mellan dessa varierar från företag till 

företag. Gemensamt för företagen är att deras uppförandekoder beskriver deras sätt 

att vara, vad man ska följa och sträva efter i sin verksamhet. Företag A var det enda 

som nämnt i dokumentet att uppföljning av uppförandekoderna ska ske, de hade dock 

inte specificerat hur det skulle ske. I överlag saknas det ett tydligt dokument som 

beskriver hur respektive företag ska gå tillväga för att uppnå dessa uppförandekoder. 

I dagens samhälle är man väl medveten om att sättet som det levs på är ohållbart och 

man vet även i stora drag vad som behöver åtgärdas vilket gör att uppförandekoderna 

hos företagen behöver tas ett steg längre för att kunna göra någon synbar nytta. 

Något som samtliga byggföretag inte uppfyller fullt ut är hantering av avfall och hur 

detta ska ske. Man pekar på att om man ska sortera avfallet fullt ut behöver man fler 

resurser vilket plötsligt gör att det blir en kostnadsfråga utav problemet. En annan 

aspekt som gör att avfallshanteringen står och stampar är att företagen inte vet vad 

som är hållbart. Om det är hållbart att transportera bort diverse byggmaterial till 

deponi eller om det är bättre att skicka tillbaka det till fabrikerna som kanske ligger 

ännu längre bort. Hur hållbara är egentligen lastbilstransporterna? Ja, det är inget 

man kanske specifikt på företaget har kunskap att besvara utan för att kunna komma 

framåt i arbetet måste man ta hjälp av konsulter, anställa personal med rätt 

kompetens och använda sig utav benchmarking.  
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Ser man till den sociala aspekten vilken ingår i hållbar upphandling är BSCI-

initiativet något som hjälper till att förbättra den situation som råder. Det är dock 

bara företag A som medverkar i BSCI-initiativet vilket är något som samtliga företag 

bör överväga att medverka för. Det som dock är påverkande idag är alla olika 

varianter och former av initiativ och miljömärkningssystem. Det skapar nog lite 

förvirring också, inte bara för oss konsumenter utav även för företagare. Vilket 

system är bra? vilket initiativ ska man stödja? och vilket system är det mest kända så 

övriga intressenter förstår hur man agerar ur ett hållbarhetsperspektiv? 

Miljöstyrningsrådet är Sveriges regerings expertorgan när det gäller hållbar 

upphandling, vilket gör att de är väl införsatta i de lagar och förordningar som råder 

och är något som byggföretagen bör kolla till samt använda som bollplank när det 

gäller hållbarhetsfrågor.   

Gemensamt för de studerande företagen är att de strävar efter att medverka till ett 

hållbart samhälle och bidra till dess utveckling för att bli mer hållbar. Det som sätter 

käppar i hjulet som många företag har påpekat är lagen om offentlig upphandling. 

Företagen försöker framhäva andra mer hållbara alternativ till de offentliga 

myndigheterna som är beställare utav projekten. Det är dock så att den ekonomiska 

aspekten är den avgörande vilket gör att alla andra kriterier som också är utav 

betydelse faller bort. Det här får även följden att de leverantörer som har bra 

miljöklassade produkter men till ett lite dyrare pris inte får en ärlig chans att komma 

in på marknaden. Det man bör göra är att se över lagen om offentlig upphandling och 

se till hur den används i dagsläget. Kan man få upphandlande myndigheter att mer se 

till exempelvis de miljömässiga aspekterna och sätta hårdare krav i 

förfrågningsunderlaget för att man som företag ska kunna vinna ett anbud skulle det 

nog göra skillnad. Man ska kanske helt enkelt inte lägga all fokus på 

byggnadsföretagen utan även se till beställarna utav projekten, de som ursprungligen 

är de som ställer kraven.  

Dock är det så att lagen om offentlig upphandling enbart gäller när det handlar om 

offentliga myndigheter och uppdrag åt dessa. Här står de privata organisationerna 

utanför vilket är både på gott och ont. Byggföretagen genomför en rad projekt åt 

privatpersoner såsom bostadsbyggande för barnfamiljer. Här är priset det som har 

störst betydelse när det gäller de ingående materialvalen. Ska man exempelvis köpa 

in ett ventilationsaggregat och det billigaste finns i Asien men även ett med exakt 

samma prestanda går att hitta i Sverige, men kostar betydligt mer väljer man det från 

Asien. Det valet görs av privatpersoner som inte är villiga att betala mer för en 

produkt som är utav samma kvalitet som ett billigare alternativ. Detta medför inte 

bara långa transporter utan även att de lokala aktörerna inom landet väljs bort. Det 

här är dock inte ett problem som enbart finns i byggbranschen utan även i många 

andra branscher där det är billigare att transportera produkter världen över än att 
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framställa dem lokalt inom landet.   Det genomgående när det gäller företag A, B, C 

och D:s byggverksamhet är att genomföra projekt åt andra på beställning, åt 

privatperson som offentlig myndighet. Det som tydligt framkom under intervjuerna 

är att de studerade företagen styr över hållbarhetsansvaret på de som är beställare. De 

är dessa som vill ha de billigaste produkterna som finns på marknaden vilket gör att 

företagen inte kan köpa in mer alternativa hållbara produkter. Vilket är något som 

kan köpas till viss del, men inte helt av den anledningen att det är lite okänt hur dessa 

produktval går till. Lägger företagen fram alternativa produkter som är mer hållbara 

till beställarna där en diskussion förs varenda gång eller hur går det egentligen till? 

Byggföretagen är de som bäst känner till marknaden och vad den kan erbjuda, vilket 

gör att om beställarna inte får veta alternativa produkter innan de bestämmer sig så 

kan man inte helt skjuta över bristen på hållbara inköp på dem.  

Går man vidare med inköp och hur arbetet med att hitta potentiella leverantörer så 

stack företag A ut gentemot de andra företagen där man säger sig hellre hjälpa 

potentiella leverantörer istället för att stjälpa dem. Man väljer att hjälpa till med 

brister i arbetsmiljön som förekommer i exempelvis leverantörsfabrikerna. Varför 

gör man detta egentligen? Den första tanken som slår en är att man gör detta för att 

man hittat en billig produkt som man bara vill ha och därför ser det som en 

ekonomisk fördel att hjälpa till med att uppfylla de krav som företaget ställer på 

arbetsmiljön. Frågan är egentligen om detta kan ses som ett korrekt sätt att arbeta på? 

Företag C är det enda av de studerade företagen som säger att man idag har för 

många leverantörer världen över för att man ska kunna genomföra ett korrekt 

inköpsarbete. För att hänga med i branschen måste man ständigt vara på jakt efter 

nya leverantörer som kan erbjuda billiga produkter vilket skapar omfattande 

inköpsarbeten och i slutändan gör att det ibland rafsas igenom där bitar faller bort för 

att hinna med. Företag C säger att det ibland är så pass tidspressat att besök i 

leverantörernas fabriker faller bort, vilket är bland det viktigaste att kontrollera. Men 

kan man då säga att man alltid fullständigt kontrollerar internationella leverantörer 

innan ett inköp genomförs? Det är inte bara med fördel som världen blivit en enda 

stor global enhet, där handel sker världen över. Detta för att inköpsarbetet blir allt 

mer omfattande och kräver allt mer resurser. Det som företag A, B och C gör som är 

bra är att man alla har insett att man inte kan sitta i Sverige och göra så pass stora 

internationella inköp utan man har etablerade inköpskontor ute i världen avsedda för 

att sköta detta. Man har en bra grund för att sköta detta på korrekt sätt men ett 

problem som finns är nog den stora hets inom branschen där det bara är det billigaste 

produkterna som räknas. När man sedan ställer sig frågan varför det bara är de 

billigaste produkterna som räknas visar det sig vara beställarens fel, det är den som 

vänder på kronorna mest och den som företagen behöver rätta sig efter för att få 

genomföra projekten.  Det är nog dock så att det inte håller att skylla ifrån sig 
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problemen helt och hållet utan man bör nog som företag se över sin hållbarhet för att 

komma framåt tillsammans med beställarna.  

Det vill slutligen även nämnas att analyser och slutsatser är författarens egen 

uppfattning på det som framkom av den empiriska studien. Ingen uppföljning är 

gjord hos företagen efter de att analyser och slutsatser är formulerade vilket medfört 

att de inte haft möjlighet att kommentera dessa. 
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  BILAGA  

 

 

BILAGA 1 - Intervjufrågor  
 Vilken befattning innehar du på företaget? 

 

 Beskriv hur ett inköp går till hos er? 

- Hur blir en produkt godkänd hos er för att köpa in? 

- Vilka kriterier ställer ni för att den ska bli godkänd? 

 

 Beskriv hur ni väljer leverantörer? 

- Hur blir en leverantör godkänd hos er för att upphandla? 

- Vilka kriterier ställer ni för att denna ska bli godkänd? 

 

 Vilka kriterier tas det hänsyn till avseende vid val av leverantörer som man kan 

placera under följande 3 kategorier.  

[Exempelvis kriterier som sociala rättigheter, tjänster med låg miljöpåverkan osv.] 

 

- Miljö  

- Socialt 

- Ekonomiskt 

 

 Vilka kriterier tas det hänsyn till avseende inköp som man kan placera under 

följande 3 kategorier. 

[Exempelvis kriterier som etisk handel, låg miljöpåverkan över en livscykel osv.] 

 

- Miljö 

- Socialt 

- Ekonomiskt 

 

 Görs det undantag vid inköp och i valet av leverantörer?  

[Frågan syftar till om det bara finns en leverantör av en specifik vara och man kanske 

inte har möjlighet att ställa samma krav. Görs det undantag för att köpa varan?]  

 Tas det hänsyn till leverantörens leverantör osv.? Om ja, i så fall hur långt bak går 

man i leverantörskedjan?  

 

 Finns det kriterier/metoder som skulle kunna göra upphandlingsprocessen bättre 

sett ur ett hållbarhetsperspektiv? Om ja, vad skulle det i så fall vara?  

 

 Finns det skriftliga rutiner/instruktioner angående val av leverantörer och produkt 

som jag kan få ta del utav? 


