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SAMMANFATTNING 

Miljön är en viktig del i dagens samhälle och den tvingande lagstiftningen ställer stora krav på 

företagens miljöarbete. En miljöcertifiering enligt ISO 14001 är frivillig för företagen att 

använda sig av och syftar till att förbättra företagens miljöarbete. Med ISO 14001 följer även 

stora kostnader i både pengar och tid. Företagen i vår undersökning vilka inte är certifierade 

anser att fördelarna inte överväger kostnaderna men trots detta försöker de driva sin 

verksamhet så miljövänligt som möjligt. Ett företag måste kunna konkurrera på sin marknad 

och i sin tur uppfylla de krav som deras kunder ställer. Att överleva på sikt är viktigt och 

därför blir inte en miljöcertifiering en avgörande faktor vid val av leverantör trots att 

företagen ser det som en fördel. Däremot ifall två likvärdiga leverantörer endast skiljs åt 

genom en miljöcertifiering skulle företagen välja den certifierade leverantören.  

 
 
 
 



ABSTRACT 

Today, the environment is a very important part of the society and the law put great pressure 

on companies and their environmental work. According to ISO 14001 the purpose of a 

certification is to improve the environmental work within a company but is voluntary for 

companies to use. With ISO 14001 comes a great amount of costs in both time and money. 

The companies in our study that are not certified think that the costs of the certification 

overweight the benefits but they try to run their business as environmental friendly as they 

possible can. A company must be able to compete on the market in order to meet the needs of 

their customers. It is important to survive in the long run and therefore the certification will 

not be the deciding factor when choosing a supplier even though the companies see it as an 

advantage. If two suppliers on the other hand were only separated by the certification the 

company would then choose the certificated supplier.  
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1 INLEDNING 
I detta kapitel vill vi presentera ämnet för läsaren. Problemdiskussionen behandlar ämnet och 
mynnar ut i syftet med uppsatsen samt forskningsfrågor. Kapitlet avslutas med definitioner.    

1.1 Problemdiskussion 
Enligt Rezaee och Elam (2000) har de senaste två decennierna karaktäriserats som en era av 
miljömässig medvetenhet. I samband med att världens nationer industrialiseras har tillväxten 
tilltagit inom produktion och konsumtion och därmed ökat utmaningen av hållbarhet och den 
ekologiska balansen (ibid). Den snabba nedbrytningen av jordens ekosystem har enligt 
Jiménez och Céspendes Lorente (2001) lockat till sig uppmärksamhet från den 
naturvetenskapliga världen samt ifrågasatt hållbarheten i det nuvarande ekonomiska systemet. 
Lindsten (2001) menar att sedan FN´s konferens i Rio de Janeiro 1992 har miljöfrågorna allt 
mer hamnat i fokus och begreppet hållbar utveckling möts av respekt från både näringsliv, 
myndigheter och privatpersoner.  
 
Den tilltagande efterfrågan för hållbar utveckling har enligt Laestadius och Karlson (2001) 
expanderat omfattningen av organisationernas ansvar till att inkludera miljömässiga aspekter. 
Oelreich (2004) menar att en växande insikt i de globala miljöproblemen och länkarna mellan 
miljö- och utvecklingsaspekter har framkallat speciell uppmärksamhet för ekologiska 
angelägenheter. Borri och Boccaletti (1995) diskuterar att dagens starka förändring gällande 
behoven på marknaden, snabb teknologisk evolution samt aggressiv konkurrens tvingar 
företagen att modifiera sina strategier att även integrera miljömässiga aspekter för att 
överleva. Enligt Bamber, Sharp och Hides (2002) konkurrerar företag på en marknad där 
kunderna kräver högsta kvalitet. Kunderna kräver även att företagen förbinder sig att ta 
hänsyn till miljön för att reducera negativ påverkan på denna (ibid). Även Ammenberg (2004) 
påpekar att dagens företag erhåller förfrågningar gällande miljöfrågor och miljökrav från en 
stor grupp av intressenter, däribland företagskunder.  
 
Implementeringen av olika ledningssystem och standards har enligt Zutshi och Sohal (2004) 
blivit en viktig aktivitet inom organisationer oberoende av dess storlek, sektor eller 
verksamhetsområde. Enligt Watson, Klingenberg, Polito och Genrts (2004) ökar företagens 
intresse av att adoptera miljöledningssystem både för att försöka göra företaget mer 
konkurrenskraftigt men även miljömässigt ansvarigt. Stead och Stead (1992) håller med om 
att miljöledningssystemen har uppkommit som ett hjälpmedel för företagsledningen att 
systematiskt tillämpa miljöaspekter för att höja ett företags långsiktiga finansiella prestationer 
genom att utveckla processer och produkter som både förbättrar konkurrens- och 
miljöprestationen. Enligt Henricson, Piper och Ryding (2000) ger ett miljöledningssystem 
goda möjligheter att kommunicera företagets miljöarbete till såväl kunder, anställda, den 
närmaste omgivningen samt övriga intressenter.  
 
Det finns enligt Chavan (2005) en uppsjö av tillgängliga standarders, runt vilka 
miljöledningssystem kan formas men på den internationella scenen finns endast ISO 14001. 
Enligt Zackrisson och Berglund (2001) anger ISO 14001 kraven på miljöledningssystemet 
och ligger till grund för certifiering. Organisationer som lever upp till kraven i ISO 14001 kan 
enligt Ammenberg (2001) bli certifierade vilket innebär att standardens krav följs.  Bamber, 
Sharp och Hides (2002) menar att företag genom att certifiera sitt ledningssystem även visar 
kunderna att de fullgör dessa krav. Larsson (1998) menar att företag som visar att de kan 
producera en vara eller tjänst med en systematiskt minskad miljöpåverkan kommer att ha 
bättre förutsättningar att hävda sig i konkurrensen på en allt mer miljömedveten marknad. 
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Industriforskningsinstutitionen i Sverige för en diskussion om att konkurrensfördelar är det 
vanligaste skälet till att företag väljer att certifiera sitt miljöledningssystem. Enligt Engblom 
(1997) är det ingen tvekan om att ett ökat kvalitet och miljötänkande ger en satsning på 
framtiden både ur effektivitets- och lönsamhetssynpunkt. Mohamed (2001) håller med om att 
ekonomiska fördelar kan förvärvas från ISO 14001. Poksinska, Dahlgaard och Eklund (2003) 
menar att potentiella fördelar för ISO 14001-användare inkluderar bland annat förhöjd 
företagsimage, förbättrade kundrelationer samt en ökad marknadsandel.  
 
Watson, Klingenberg, Polito och Genrts (2004) menar att det inte kan hittas någon signifikant 
skillnad i ekonomiska prestationer mellan företag som använder miljöledningssystem och de 
som inte gör det. Enligt Poksinska, Dahlgaard och Eklund (2003) har undersökningar visat att 
svenska företag som följer ISO 14001 endast nått måttliga förbättringar gällande 
kundtillfredsställelse och vinst. Shaw och Shiu (2003) talar om att det finns etiska aspekter, så 
som miljömässiga angelägenheter, vilka kan påverka kundernas beslutsfattande. Zutshi och 
Sobol (2003) menar dock att kunderna ibland för att uppfylla sina begär, avsiktligt eller 
oavsiktligt, sätter sina egna behov och förväntningar före de miljömässiga aspekterna. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka faktorer som påverkar vid företags val av 
leverantör, särskilt fokuseras på ISO 14001.   

1.3 Forskningsfrågor 

• Vilka faktorer inverkar på ett företags köpbeslutsprocess för att välja leverantör? 
• I hur stor utsträckning kan en miljöcertifiering, enligt ISO 14001, inverka på denna 

process? 

1.4 Definitioner 
Certifiering: Certifiering innebär att en extern part kontrollerar att företaget uppfyller de krav 
som certifikatet ska gälla för, till exempel miljöledningssystem enligt standarden ISO 14001 
(Zackrisson & Berglund, 1999). 
 
Företagskunder: Med företagskunder avses de företag som köper produkter, halvfabrikat 
eller tjänster av det aktuella företaget (Ammenberg, 2004). 
 
Hållbar utveckling: En hållbar utveckling innebär att varje generation använder jordens 
samlade resurser så att den biologiska mångfalden bevaras och så att samtliga nuvarande och 
kommande människors välfärd och livskvalitet tillgodoses (Karlsson, 2001). 
 
ISO 14001: Miljöledningssystem – Kravspecifikation med vägledning för användning. 
Standarden anger krav på miljöledningssystem (Zackrisson & Berglund, 1999). 
 
Kvalitet: Den upplevda kvaliteten, det vill säga graden av kundtillfredsställelse, har 
traditionellt ansetts bero på kundens förväntningar före köp och kundens bedömning av 
utfallet efter köp. Ju mer kundens förväntningar uppfylls, desto mer ökar 
kundtillfredsställelsen. Förväntningarnas utfall och image anses i samverkan bestämma 
kvalitetsnivån (Sörqvist, 1998). 
 
Miljöledningssystem: Är verktyg som tagits fram som ett hjälpmedel för företag och andra 
organisationer att strukturera sitt miljöarbete, det vill säga för att kunna jobba systematiskt 
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och effektivt. Miljöledningssystem används i princip alltid på frivillig basis och är därmed ett 
komplement till lagstiftning och andra typer av tvingande styrmedel (Ammenberg, 2004). 
 
Positionering: är alla de åtgärder en organisation eller ett företag vidtar för att få människor 
att uppfatta en produkt eller ett varumärke på ett visst sätt (Nationalencyklopedin [on-line]). 
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2 METOD 
I metodkapitlet har vi för avsikt att beskriva vilka metoder vi använt oss av för att genomföra 
vår undersökning. Kapitlet inleds med en bakgrund till varför vi valde ämnet. Därefter följer 
litteratursökning, forskningsstrategi, urval och genomförande av fallstudie. Kapitlet avslutas 
med en diskussion angående de metodproblem som vi haft i åtanke för att undersökningen ska 
bli så tillförlitlig som möjligt.  

2.1 Bakgrund 
Inför vårt val av ämne till denna uppsats satte vi oss ner och diskuterade de ämnen som vi 
ansåg mest intressanta. Därefter gick vi in på www.examensjobb.nu för att erhålla ytterligare 
uppslag och idéer till uppsatsen. Det ämne som vi fann mest intressant att skriva om var 
miljöcertifiering och hur detta kan kopplas till företagskundernas val av leverantör.   

2.2 Litteratursökning 
För att få en grundläggande bas av information att bygga vår uppsats kring började vi med att 
söka sekundärdata i form av litteratur. Vi sökte i Libris vilken är ett nationellt 
biblioteksdatasystem och därefter sökte vi vidare i databaserna Emerald och Environmental 
Sciences & Pollution Management vilka fanns tillgängliga vid Luleå Tekniska Universitets 
bibliotek. I vår sökning använde vi oss av både engelska och svenska sökord: ISO 14001, 
certifiering, kundtillfredsställelse, köpbeslut, environmental certification, environmental 
standards, sustainable development, environmental excellence, environmental management 
system, EMS, environmental management strategy, corporate environmental management, 
buying behaviour, organizational buying behaviour, purchase behaviour, rational choice 
theory, consumer decision, consumer buying decision, consumer purchase behaviour, 
organizational legitimation, environmental purchase, customer satisfaction, decision-making 
process, ethics samt ethical behaviour.   
 
Vi sökte även på författarnamn vi ansåg relevanta, författare från referenslistor samt 
hänvisningar i litteratur. I litteratursökningen ställde vi även vissa krav på publikationsår. Då 
vi ansåg att detta ämne har utvecklats kraftigt under de senaste åren ville vi inte använda 
litteratur som var publicerad före 1990 och därmed enligt oss inaktuell.   

2.3 Forskningsstrategi 
Vid vetenskapliga uppsatser är det viktigt att göra medvetna val för att uppnå hög reliabilitet 
och validitet. Det är även vikigt att ha en objektiv tolkning samt att granska både primär- och 
sekundärdata. Nedan ska vi presentera de val som gjorts för att på bästa sätt uppfylla 
uppsatsens syfte.  
 
Denscombe (2000) skriver att den huvudsakliga utgångspunkten med fallstudier är dess 
inriktning på en eller ett litet antal enheter. Vi valde att göra en aktörsorienterad fallstudie då 
vårat syfte är inriktat mot att förklara företagskundernas syn på miljöcertifiering. Lundahl och 
Skärvad (1999) menar att ett aktörsorienterat synsätt är inriktat på att identifiera hur aktörer 
och deras syn på verkligheten, värderingar och föreställningsramar styr beslut, handlingar och 
agerande. Bruzelius och Skärvad (2004) anser att ett aktörssynsätt innebär att människans 
agerande inom organisationen sätts i fokus. Handlingar utlöses av människans uppfattning om 
den sociala verkligheten (ibid). Vi valde denna infallsvinkel då vårat syfte byggde på att 
undersöka hur olika aktörer upplever och agerar i realiteten. Den genomförda undersökningen 
är en kvalitativ, småskalig, icke generaliseringsbar studie där vi strävade efter att finna 
eventuella mönster i aktörernas beteende. 
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Yin (1989) menar att en fallstudie gör det möjligt att använda flera informationskällor för att 
belysa fenomenet. Även Denscombe (2000) menar att en fallstudie mer eller mindre 
uppmuntrar till att använda flera informationskällor för att undersöka den komplicerade 
verkligheten. De primära metoder vi har använt oss av är personliga intervjuer samt 
telefonintervjuer. De sekundära metoder vi använt är litteraturanalyser.  

2.4 Urval 

2.4.1 Företag 

Innan vi började söka efter företag att intervjua satte vi oss ner och diskuterade fram kriterier 
vi ville att de skulle uppfylla för att vara relevanta. Det ena kriteriet var att företaget skulle 
köpa varor/tjänster av andra företag. Det andra kriteriet var att företaget skulle ligga inom 
närområdet eller ha möjlighet att ställa upp på en telefonintervju då vi begränsades av både tid 
och budget som inte tillät långa resor.  
 
För att finna lämpliga företag att intervjua till vår studie kontaktade vi ett företag i Skellefteå 
som inom närmaste tiden skulle införa ISO 14001 och certifiera sig. De hjälpte oss att välja ut 
lämpliga företag att intervjua till vår uppsats och företagen kontaktades därefter via telefon.   

2.4.2 Aktörer 

För att få validitet i vår undersökning var det viktigt att få kontakt med rätt aktör. Vid den 
första telefonkontakten med företagen informerade vi därför om uppsatsens syfte samt frågade 
vem vi skulle prata med på respektive företag. När vi fått kontakt med respektive aktör 
informerade vi även denna om uppsatsens syfte och frågade om de var intresserad av att delta 
i undersökningen. Samtliga aktörer vi pratade med var hjälpsamma och ställde upp på 
intervju. 

2.5 Genomförande av fallstudie 
För att få ut så mycket information som möjligt valde vi att genomföra semistrukturerade 
intervjuer. Denscombe (2000) menar att intervjuaren vid semistrukturerade intervjuer har en 
guide men kan samtidigt vara mer flexibel med ämnesföljd samt låta aktören utveckla ämnet 
ytterligare. Han menar att svaren är öppna och att betoningen ligger på att den intervjuade 
utvecklar sina synpunkter (ibid). Vi satte samman intervjuguiden utifrån vår teoretiska 
referensram för att på ett enkelt sätt kunna analysera empiri mot teori. Vid utformningen av 
guiden försökte vi ställa öppna frågor för att inga missförstånd skulle kunna uppstå. 
 
För att samla in empiri gjorde vi tre personliga intervjuer samt fyra telefonintervjuer. Vid 
genomförande av intervjuerna utgick vi från intervjuguiden men gav även respondenterna 
möjlighet att prata fritt. För att inte missa viktig information vid intervjuerna användes 
bandspelare samt stödanteckningar. Vid två av de personliga intervjuerna fanns inte möjlighet 
att använda bandspelaren och därför antecknade vi båda under dessa intervjuer samt var extra 
noga med att fråga aktören så att vi förstått allt rätt.  
 
Samma intervjuguide användes till samtliga intervjuer och vi var båda närvarande vid 
samtliga tillfällen. Efter intervjuerna sammanställdes det insamlade materialet omedelbart så 
att ingen information skulle gå förlorad. Vi frågade aktörerna om det fanns möjlighet att 
återkomma med kompletterande frågor om det visade sig nödvändigt. När samtliga intervjuer 
var sammanställda e-postade vi sammanställningarna till respektive aktör för att de skulle få 
möjlighet att läsa igenom, revidera eller komplettera. Detta för att försäkra oss om att vi 
förstått aktören rätt och att denne fått ge sitt godkännande.   
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2.6 Metodproblem 
Det kan finnas svårigheter med hur teori överförs till den empiriska undersökningen. Två 
begrepp i detta sammanhang är reliabilitet och validitet.  
 
Reliabilitet, med andra ord tillförlitligheten av undersökningen, innebär enligt Thurén (1999) 
att mätningarna är korrekt genomförda. En undersökning blir trovärdig om den uppnår ett 
liknande resultat vem som än genomför den (ibid). Ett problem i vår studie kunde vara att vi 
och aktörerna tolkat innebörden olika och att vi därmed inte fått svar på ställda frågors syfte. 
Detta försökte vi undvika genom att på ett sakligt sätt förklara vad vi menade med frågan 
samt att vi gav aktören möjlighet att säga till om denne blev osäker och ville ha förtydligande. 
Ett annat problem kunde vara att vi missat information som aktören delgivit oss. Detta 
försökte vi undvika genom att använda både bandspelare, föra stödanteckningar samt att vi 
skickade den färdiga sammanställningen till respektive aktör för godkännande. Vid två av de 
personliga intervjuerna fanns dock inte möjlighet att använda bandspelaren och för att inte 
missa viktig information förde vi båda anteckningar samt var extra noga med följdfrågor för 
att försäkra oss om att vi inte missförstått aktören. En nackdel med att använda bandspelare 
var att aktören kunde känna sig obekväm och därmed ge de svar som denne trodde att vi vill 
ha. Detta försökte vi undvika genom att påpeka att det endast är vi som lyssnar på banden och 
att ingen annan kommer att ta del av dem.  
 
Ytterligare en risk kunde vara att vi berättat vårt syfte och utifrån det kunde aktören riktat 
svaren för att ge oss det underlag denne trodde att vi ville ha. Detta försökte vi undvika 
genom att inte skicka ut intervjuguiden i förväg och på så sätt erhålla så raka svar som 
möjligt. Endast ett företag bad om att få ta del av guiden i förväg och vi valde då att skicka 
denna till aktören eftersom vi ansåg att det inte påverkade undersökningen nämnvärt.      
 
Validitet går enligt Thurén (1999) ut på det som man tänkt undersöka verkligen blir granskat 
och ingenting annat. En risk med våra intervjuer som möjligen påverkat validiteten var att vi 
eventuellt utformat intervjuguiden fel och därmed inte fått de svar som krävs för att kunna dra 
relevanta slutsatser. För att minska denna risk utformades intervjuguiden utifrån teorins 
upplägg och innehåll. Vid de personliga intervjuerna såg vi till att sitta enskilt med aktören så 
inte yttre faktorer skulle störa och därmed försämra uppsatsens validitet. Vi ställde även 
samma frågor till samtliga aktörer för att materialet skulle kunna analyseras på bästa sätt.  
 
Vid de personliga intervjuerna hade vi möjlighet att betrakta aktörernas kroppsspråk och 
därmed få fördelen att känna av deras sinnesstämning och attityd. När vi kontaktade företagen 
så såg vi till att bli kopplade till rätt person för att inte försämra validiteten i undersökningen. 
Vi var även noga med att kontrollera med personen i fråga att så var fallet.  
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3 ISO 14001 OCH FÖRETAGS KÖPBESLUTSPROCESS 
I detta kapitel går vi igenom den teoretiska referensramen som har sin grund i tidigare 
forskning och mot vilken vi kommer att analysera vår empiri. Fokus i teorin kommer att ligga 
på företagens köpbeslutsprocess och ifall etiskt företagsbeteende, i uppsatsen kopplat till ISO 
14001, kan påverka företagens val av leverantör. Vi har utgått från Kotler et al´s (2005) 
köpbeslutsprocess och där inriktat oss på leverantörer för att uppfylla syftet. I referensramen 
där kunder nämns syftar  vi på  företagskunder.  

3.1 ISO 14001 
ISO 14000-serien är enligt Henricson, Piper och Ryding (2000) en serie standarder. Syftet är 
att via beprövade och internationellt erkända metoder hjälpa företag och organisationer att 
bygga upp och bedriva ett strukturerat och systematiskt miljöarbete. Detta för att kontinuerligt 
förbättra dess miljöprestanda (ibid). Ammenberg (2004) och Thuning (1999) menar att ISO 
14001 är en global standard för miljöledning som företag och organisationer kan välja att 
arbeta efter. Med detta menas att organisationen själv sätter upp mål att eftersträva. De olika 
blocken i standarden ska fungera som stöd för företaget. Syftet är att visa för omvärlden och 
de egna medarbetarna att företaget arbetar med att minska sin miljöbelastning (ibid).  
 
Ammenberg (2004) säger att de företag som lever upp till kraven i standarden ISO 14001 kan 
bli certifierade, det vill säga erhålla ett certifikat av tredje part som visar att de följer 
standardens krav. ISO 14001 är i dagsläget den mest dominerande miljöstandarden (ibid). 
Zackrisson och Berglund (2001) menar att grundtanken med ISO 14001 är att analysera vad i 
verksamheten som påverkar miljön i väsentlig omfattning och därefter försöka styra upp och 
förbättra dessa aspekter av verksamheten. Ammenberg (2004) menar däremot att grundtanken 
är att det ska vara konkurrensmässigt lönsamt med ett bra miljöarbete som ligger bakom 
miljöledningssystem och standarder vilka företag frivilligt kan anslutas till. 

3.2 Köpbeslutsprocessen 
Business to business handlar enligt Gustavsson och Rennemark (1991) om företag som 
yrkesmässigt köper och säljer så kallade ”producentvaror och professionella varor” till 
varandra. Inköp av producentvaror och professionella varor sköts nästan alltid av 
professionella inköpare som är anställda för att köpa rationellt. När det gäller producentvaror 
är det vanligt att köpbeslutsprocessen är komplicerad. Köpet kan till exempel handla om att 
välja en produkt med stor betydelse för köparens framtid. Beslut av den här sorten 
kännetecknas av att många personer är inblandade i beslutet och att köpbeslutsprocessen ofta 
tar lång tid (ibid). Kotler, Wong, Saunders och Armstrong (2005) menar att 
företagsmarknaden i vissa fall är liknande konsumentmarknaden. Båda involverar individer 
som intar köparroller och fattar köpbeslut för att tillfredsställa behov. Emellertid skiljer sig 
företagsmarknaden åt. Den största differensen ligger i marknadsstrukturen och efterfrågan, 
köpenhetens utseende, typer av beslut samt beslutsprocessen som är involverad (ibid).  
 
Inom företag består köpaktiviteterna enligt Kotler et al (2005) av två komponenter. Den första 
är personalen som är involverad i köpbeslutet och den andra är köpbeslutsprocessen.  
Köpbeslutsprocessen i företag tenderar att vara mer formaliserad än för konsumenter. Stora 
företagsinköp kräver vanligtvis detaljerad produktspecifikation, skrivna inköpsordrar, 
noggranna leverantörssökningar och formellt godkännande. I köpbeslutsprocessen är köpare 
och säljare ofta mycket mer beroende av varandra och marknadsförare arbetar nära sina 
kunder under samtliga skeden i köpbeslutspprocessen. De skräddarsyr sina erbjudanden för att 
möta kundernas individuella behov (ibid). 
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Kotler et al (2005) menar att köparen inför ett beslutsfattande går igenom ett antal steg: 
problemidentifiering, allmän behovsbeskrivning, produkt specifikation, leverantörsökning, 
offert-begäran, val av leverantör, köprutiner samt prestationsutvärdering av leverantörer.  I 
uppsatsen har vi valt att fokusera på stegen leverantörsökning, val av leverantör och 
prestationsutvärdering av leverantörer. Detta eftersom fokus i stegen ligger på leverantören, 
vilka influenser som påverkar valet samt vad som avgör ifall företagen fortsätter sin 
köprelation till en leverantör (ibid).  
 

 
Figur 1. Modifierad modell av Köpbeslutsprocessen. Källa; Kotler et al (2005). 

3.2.1 Leverantörsökning 

Efter att köparen fått ett behov av en viss produkt menar Kotler et al (2005) att information 
söks. Denna typ av information kan bland annat samlas genom reklam, nyheter och word of 
mouth. Utöver detta kan köparen även gå in i ett aktivt informationssökningsstadium där 
denne själv söker information istället för att enbart vara passiv och ta emot information. 
Författarna menar att företagen kan upprätta en lista över kvalificerade leverantörer genom att 
söka via datorn eller ringa andra företag för rekommendationer. Idag använder sig allt fler 
företag av Internet för att hitta leverantörer. Detta betyder att små företag har samma 
konkurrensfördelar på Internet som stora företag har (ibid). Gustafsson och Rennemark 
(1991) påpekar att information är betydligt viktigare för producentvaror än konsumentvaror. 
Det är viktigt att med hjälp av information placera företaget på köparens aktuella lista över 
intressanta alternativ (ibid). 
 
Alla företag behöver information för beslutsfattande menar Lau, Razzaque och Ong (2003). 
Beslut är enligt Kohli och Jaworski (1990) baserade på information som omvandlas till 
kunskap genom en process. Denna process involverar att samla in och distribuera information 
ut till de inblandade i företaget och att filtrera den genom lager av relevans (ibid). Bunn och 
Clopton (1993) säger att informationssamling och sortering av information är en 
nyckelaktivitet och speciellt relevant vid köpbeslut.  
 
Industriella köpbeslut kräver ofta enligt Lau et al (2003) omfattande mängd information 
gällande företagets behov, alternativ, produkter och leverantörer. Kotler et al (2005) menar att 

1. Leverantörsökning 
 

2. Val av leverantör 
 

3. Prestationsutvärdering 
av leverantörer 
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inköpare på företag möter en hel uppsättning alternativ vid ett inköp. Antalet alternativa 
leverantörer beror på typen av köpsituation. Det finns tre typer av köpsituationer: 
 

• Nytt köp: Företaget köper något för första gången. 
• Direkt återköp: Företagen köper rutinmässigt någonting utan modifikation. Baserat på 

tidigare köptillfredsställelse, väljer inköparen en leverantör utifrån en lista. 
• Modifierat återköp: Företagen vill modifiera produktspecifikationer, priser, villkor 

eller leverantörer. 
 

Kotler et al (2005) menar att vid ett nytt köp som är komplext och kostsamt spenderar kunden 
mycket tid för att söka lämpliga leverantörer. Leverantörernas huvuduppgift är att bygga ett 
gott rykte på marknaden och se till att deras företag blir påtänkt vid kundens utvärdering av 
alternativa leverantörer. Det första steget i utvärderingsprocessen är att kunden betraktar 
produkten som en mängd attribut. Exempel på dessa kan vara pris och kvalitet. Därefter 
värderar köparen de olika attributen och dess viktighet efter behov (ibid). Kotler (1997) menar 
att kunden även förväntar sig en total produkttillfredsställelse och denna uppnås genom att 
produkten tillgodoser de förväntningar som köparen ställer på attributen. 
 
I samband med utvärderingen tar köparen enligt Kotler (1997) hänsyn till de olika märkenas 
image. Dessa bygger på köparens attityder och uppfattningar till de olika märkena (ibid). 
Wallentin och Estevall (1999) beskriver image som att det i affärslivet betyder produktbild 
eller företagsbild. Det anses viktigt att ge en produkt eller företag en viss image i köparnas 
ögon. Företaget kan till exempel vilja att kunden ska uppfatta dem som miljövänligt och 
framgångsrikt (ibid). Fall, Wei, Yven och Svan (2000) definierar företagets image som 
intressenternas perceptioner av hur företaget agerar, vilka aktiviteter de utför och slutligen 
vilka prestationer de uppnår. Företagets image kan beskrivas som summan av dess rykte, 
sättet de organiserar och utför sina aktiviteter på samt hur de lyckas i affärer (ibid).   
 
För att bli framgångsrik på marknaden måste ett företag enligt Kotler, Armstrong, Saunders, 
& Wong (2005) skapa sig en position i kundernas medvetande. Positioneringen ska inte 
enbart bygga på fördelar med det egna företaget utan även vad företaget erbjuder jämfört mot 
konkurrenterna. Positionering handlar om vilken plats företaget eller dess produkter har, med 
hänsyn till attributen, i kundernas medvetande. Kunder sorterar vanligtvis företag och 
produkter enligt en lista i deras medvetande. Positioneringen syftar till att placera företaget 
högst upp på denna lista (ibid).     
 
Företagsetik har enligt Svensson och Wood (2004) en extern betoning och avser särskilt 
luckan mellan företagets etiska beteende och marknadens uppfattning om företagets etiska 
verksamhetsutövande.  Företagsetik intar ett perspektiv som innebär att utfallet av företagets 
etiska beteende bestäms av externa källor på marknaden så som kunder, leverantörer, 
konkurrenter och allmänheten (ibid). Ammenberg (2004) menar att etiken tar sin 
utgångspunkt i människors medvetenhet och möjlighet att reflektera. En individs eller grupps 
etik är deras reflektioner över det berättigade i vad de gör eller underlåter sig att göra, till 
exempel köper av miljöcertifierade leverantörer (ibid). Förväntar sig kunden att företagen 
skall bete sig etiskt innebär etiskt beteende enligt Creyer (1997) en referenspunkt mot vilken 
kundens uppfattade företagsbeteende kan bedömas. Detta argument baseras på ett antagande 
om att kunder har förväntningar på företag att bete sig etiskt och att denna förväntning 
fungerar som en referenspunkt för att utvärdera beslut (ibid).  
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3.2.2 Val av leverantör 

För att bli påtänkt som leverantör måste köparen enligt Kotler (1997) känna till företaget och 
beakta det som ett tänkbart alternativ. Vid val av leverantör utvärderar inköparna enligt Kotler 
et al (2005) de olika leverantörernas erbjudande och väljer därefter den mest lämpliga. 
Följande attribut anses viktiga att ta hänsyn till vid val av leverantör: kvalitet, service, 
leveranstider, etiskt företagsbeteende, god kommunikation, konkurrenskraftigt pris, 
geografisk lokalisering och image. Inköparen jämför sedan leverantörerna mot dessa attribut 
och identifierar den mest lämpliga (ibid).      
 
Företagsköpare är enligt Kotler et al (2005) föremål för många influenser när de gör sina 
köpbeslut. En del företag antar att den största influensen är den ekonomiska. De tror att 
köpare föredrar den leverantör som erbjuder det lägsta priset, den bästa produkten eller den 
bästa servicen. De koncentrerar sig på att erbjuda stark ekonomisk fördel till köparen. 
Emellertid responderar företagsköparen till både ekonomiska och personliga faktorer. Långt 
ifrån att vara kalla, kalkylerande och opersonliga så reagerar företagsköparna både på förnuft 
och känsla. Idag har de flesta företagen insett att känsla spelar en viktig roll i företags 
köpbeslut (ibid). 
 
Wallentin och Estevall (1999) skriver att det kan vara nödvändigt att hålla ett lägre pris om 
konkurrenterna säljer billigare. Andberg och Wadström (1997) menar att marknadsvolymer 
sällan är statiska. Om priset går upp är det normalt att efterfrågan går ner. Det gäller att hålla 
en vettig prissättning och inte sätta priset så högt att man drar på sig konkurrens i onödan. 
Priset ska samspela med andra konkurrensmedel. Till exempel hjälper ett lågt pris inte till att 
skapa en känsla av hög kvalitet. Priset sett ur kundens synpunkt utgör en mindre del av den 
totala kostnaden för varan. Detta betyder i många fall att priset inte är den avgörande faktorn 
vid val av en produkt (ibid). Forskare har enligt Tool (2000) försökt demonstrera att nyttan är 
basen i alla ekonomiska beslut och att denna i sin tur mäts genom prisnivån. Nyttan är varor 
och tjänsters möjlighet att genererar tillfredställelse för de inblandade i utbytesprocessen 
(ibid). 

Enligt Shaw och Shiu (2003) har betydelsen av etiska aspekter såsom miljön ökat bland 
kunder. Crayer och Ross (1997) upptäckte att ett företags etiska beteende är en viktig 
angelägenhet under köpbeslutsprocessen. Kunderna förväntar sig etiskt beteende från 
leverantörerna och är villiga att betala ett högre pris och belöna etiskt beteende (ibid).  
Carrigan och Attalla (2001) säger att trots kundernas uttryckta vilja att göra etiska inköp, så är 
inte etiska aspekter det mest dominanta kriteriet i deras köpbeslut. Pris, kvalitet, värde och 
image är de faktorer som starkast influerar deras köpbeslut. Kunderna köper av personliga 
skäl och inte miljömässiga (ibid). Crayer och Ross (1997) upptäckte att kunder fortfarande 
köpte produkter från icke-etiska företag, men endast till ett lägre pris. För företag är det 
viktigt att notera skiftningar i kundbeteende, som i många hänseenden beror på etiska aspekter 
(ibid).  

3.2.3 Prestationsutvärdering av leverantörer  

Enligt Kotler et al (2005) värderar köparen i detta stadium sin tillfredsställelse med 
leverantören och beslutar om att fortsätta, modifiera eller avsluta köprelationen. På kort sikt 
går order till de leverantörer som möter köparnas omedelbara produkt- och servicebehov. 
Dock måste företagen även bygga långsiktiga relationer med kunderna. På lång sikt behåller 
de kundernas order genom att möta nuvarande behov och tänka framåt för att möta kundernas 
framtida behov (ibid).  
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Sörqvist (2000) menar att lojalitet kan jämföras med en stark övertygelse att fortsätta köpa 
eller nyttja en viss vara eller tjänst trots påverkan utifrån att byta leverantör. Enligt Gustafsson 
och Rennemark (1991) har forskning visat på att köpare väljer den produkt som kommer från 
det företag köparen bäst känner till, det vill säga det företag som har starkast image. En 
genomsnittlig köpare betalar gärna lite mer för en produkt från ett välkänt företag (ibid). 
Kotler et al (2005) menar att när leverantörers erbjudanden är väldigt likartade har 
företagsköparna liten grund för rationella beslut. Då de kan möta företagets mål med vilken 
leverantör som helst kan inköparen tillåta personliga faktorer att spela en större roll i beslutet. 
Däremot när konkurrerande produkter skiljer sig mycket åt är företagsköparna mer ansvariga 
för sitt val och tenderar att lägga större uppmärksamhet på ekonomiska faktorer (ibid). 
 
Enligt Sörqvist (2000) är kundernas intresse för att utveckla en långsiktig relation och ett nära 
samarbete av stor ekonomisk betydelse för leverantören. Söderlund (1997) menar att 
kundlojalitet är sambandet mellan kundtillfredsställelse och kundbeteende. Söderlund (2001) 
anser att kundtillfredsställelse vanligtvis avser en attityd, det vill säga ett tillstånd i kundens 
huvud. Tillfredsställelsen avser även kundens sammanfattande omdöme av ett visst objekt, ett 
omdöme som uppstår när kunden väger ihop alla intryck av objektet (ibid). Enligt Drake, 
Gwynne och Waite (1998) kan tillfredsställelse anses vara kundens utvärdering av den 
förvärvade produkten. Betydelsen av dessa kundutvärderingar kommer från det inverkan som 
tillfredsställelse sägs ha på kundbeteende så som lojalitet (ibid). Frazer-Robinson (1999) 
menar att det är lojalitet, vad människor gör i motsats till vad de säger, som är det verkliga 
mätinstrumentet för företagets framgång.  
 
Enligt Frazer-Robinson (1999) finns det fem allmänna element till kundtillfredsställelse och 
lojalitet, dessa är pris, kvalitet, leverans, service och image. Pris, kvalitet och till viss del 
leverans är baserade på logik, medan service och image är baserade på känsla. För att bygga 
långvariga kundrelationer måste företagen på ett utmärkt sätt leverera de känslorelaterade 
aspekterna. Kunder som kommer för priser, köper för priset och har därför liten potential för 
långsiktig lojalitet (ibid).  

Kunder bildar sig enligt Creyer och Ross (1997) ett antal förväntningar som beroende på ifall 
de bemöts, är avgörande för kundens nivå av tillfredsställelse eller missnöje. Förväntningar är 
övertygelser beträffande vad som kan tänkas förväntas eller förutses och har visat sig spela en 
viktig roll vid olika typer av beslut. Till exempel kan en kund förvänta sig en viss 
kvalitetsnivå eller ett visst etiskt beteende av ett visst märke. Ifall den uppfattade nivån av 
kvaliteten eller beteendet inte möter eller överträffar förväntningarna resulterar detta i 
missnöje (ibid).  
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3.3 Analysmodell 

 
Figur 2. Sammanfattande modell över vilka faktorer som påverkar leverantörsökning, val av 
leverantör samt prestationsutvärdering.  
 
I denna modell har vi sammanfattat teorin för att kunna analysera mot empirin. Vi utgår från 
den modifierade modellen av Köpbeslutsprocessen vi använt oss av i teorin. Här illustrerar vi 
de faktorer som enligt teorin påverkar varje steg i processen. Faktorerna står i 
bokstavsordning och har således ingen inbördes rangordning. Med modellen vill vi analysera i 
hur stor utsträckning ISO 14001 inverkar på de tre stegen leverantörsökning, val av leverantör 
och prestationsutvärdering. Väger någon av de andra påverkande faktorerna tyngre än ISO 
14001 och i så fall var i rangordningen av faktorerna hamnar en miljöcertifiering enligt ISO 
14001?  
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4 EMPIRI 
I detta kapitel pressenterar vi sammanställningarna av de intervjuer som vi genomfört. Vi har 
intervjuat sju olika personer på olika företag, vilka alla är delaktiga eller har huvudansvaret 
vid det slutliga bestämmandet vid val av leverantörer.  För att underlätta för läsaren kommer 
vi att använda samma rubriker som i teorin. 

4.1 KOMATSU FOREST AB  
Fredagen den 25 november klockan 11.00 genomfördes en telefonintervju med Lars 
Lindqvist, inköpschef, på Komatsu Forest i Umeå. Komatsu Forest utvecklar och tillverkar 
produkter för skogsbruket, det vill säga skogsmaskiner. I Umeå har företaget cirka 360 
stycken anställda. Det slutgiltiga valet av leverantör görs enligt Lindqvist av inköparna på 
inköpsavdelningen. Företaget har en speciell inköpsavdelning som består av åtta personer som 
arbetar hela dagarna med leverantörsval och leverantörsrelationer.  

4.1.1 ISO 14001 

Företaget är sedan år 2003 miljöcertifierade enligt standarden ISO 14001. Komatsu Forest har 
väldigt många leverantörer till sitt företag säger Lindqvist. De har därför kategoriserat 
leverantörerna i tre olika kategorier så att resurserna fokuseras på de leverantörer som de 
köper mest av. De leverantörerna kallas produktionsleverantörer, det vill säga de leverantörer 
som levererar de komponenter som Komatsu Forest producerar sina skogsmaskiner av. Dessa 
svarar för minst 80 % av totala inköpsvärdet i företaget. Bland dessa leverantörer vet företaget 
väldigt väl vilka som är miljöcertifierade eller inte. Sedan finns det också ett antal 
leverantörer som Komatsu Forest köper förnödenheter och tjänster av i mindre skala, det är 
allt från försäkringstjänster, banktjänster, revisionstjänster till blomkvastar, med ett 
förhållandevis litet värde i det totala. Av dessa har företaget inte kartlagt vilka som är 
miljöcertifierade och inte. De köper i år insatsvaror för cirka 1,2 miljarder. 

4.1.2 Leverantörssökning  

Det finns många olika sätt att samla information. Lindqvist menar att dels kan man få 
företagspresentationer, en riktad marknadsföring från ett företag som vill leverera till 
Komatsu Forest. Det kan vara besök, presentationer och broschyrer, det vill säga ett aktivt 
säljarbete från dem som vill vara leverantör till företaget.  
 
Inköparens sätt att göra faktainsamling går via Internet eller andra referenser till exempel 
finns ett nätverk av kollegor hos andra företag som ger referenser om bra leverantörer. Även 
mässor är ett sätt att finna nya leverantörer. 
 

”De leverantörer som är miljöcertifierade har en merit eftersom ett av våra 
mål gällande vårat eget miljöledningssystem är att öka andelen 
miljöcertifierade leverantörer i det totala, så det är definitivt en pluspoäng 
ifall de är det. ” 

 
Hur mycket tid företaget lägger ner för att söka information om leverantörer beror på 
situationen.  
 
Bedömning av en intressant leverantör görs initialt på tryckt material. För att göra en konkret 
bedömning besöks företaget och utvärderas på plats och försöker avgöra ifall de uppfyller 
Komatsu Forests kriterier.  
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En värdering görs på olika sätt beroende på vad syftet är, varje värdering är inte 
nödvändigtvis den andra lik. Lindqvist menar att de värderar både ekonomisk stabilitet och 
produktionsförutsättningar. Enligt Lindqvist försöker de bedöma ifall en leverantör har 
förutsättningar att bli en bra partner i ett långsiktigt samarbete. Då bedömer man både 
kvalitetssystem, miljösystem och försöker bilda sig så bred uppfattning som möjligt gällande 
företaget.  
 
Vid inköp där det är svårt att finna ett alternativ anser Lindqvist att bedömningen blir mer 
kritisk innan ett samarbete inleds. Detta gäller nya leverantörer och har helt och hållet att göra 
med risken då Komatsu Forest vill undvika försörjningsproblem.  
 
Visst kan det vara så att en bedömning i viss mån blir subjektiv, men Komatsu Forest vill 
enligt Lindqvist att bedömningen skall vara så objektiv och affärsmässig som möjligt.  
 

”En affär skall inte bygga på personliga relationer och intressen, utan 
vara en affärsmässig bedömning av leverantören. Det vill säga, den 
skall vara objektiv.” 
 

En leverantör med en god image och därmed också goda referenser är positivt. Har de inga 
referenser eller dålig image så är det inte bra. Att vara miljöcertifierad är ett plus i kanten 
jämfört med de leverantörer som inte är det, vilket väger till deras fördel. Dock betyder detta 
inte automatiskt att det blir den leverantören bara därför att det var det som skiljde. Företaget 
har inte miljöcertifiering som ett absolut krav, men tar med det i bedömningen, men beslutet 
behöver inte gå det företagets väg bara för det. De kan vara svagare i något annat avseende 
säger Lindqvist. 

4.1.3 Val av leverantör 

Företaget väljer både miljöcertifierade och inte miljöcertifierade leverantörer. De faktorer som 
företaget tittar på vid val av leverantör är konkurrenskraft, kvalitetsförmåga, leveransförmåga 
och andra förutsättningar som en leverantör har. Det är en komplex uppgift att välja leverantör 
där miljöbiten bara är en del av många olika saker som prövas inför att köpa av en leverantör. 
Leverantören värderas utifrån olika saker, men priset är jätteviktigt. De tre viktigaste 
faktorerna är konkurrenskraft, kvalitet och leveransförmåga. Men det är också beroende på 
vilken typ av produkt man ska köpa, alla inköp är olika. Med konkurrenskraft menar 
Lindqvist priset.  
 
Ifall två likvärdiga företag endast skiljs åt genom att det ena är miljöcertifierat så väljs det 
som är miljöcertifierat eftersom företaget har som målsättning att öka antalet miljöcertifierade 
leverantörer i linje med sitt egna miljöledningssystem. 
 
Komatsu Forest anser att priset har en stor inverkan och är inte beredd att betala ett högre pris 
till en leverantör bara för denne är miljöcertifierad. Företaget ser det dock som en fördel att en 
leverantör är miljöcertifierad men det är inte den avgörande faktorn. 

4.1.4 Prestationsutvärdering av leverantörer 

Företaget har cirka 170 stycken leverantörer som de jobbar långsiktigt med, de byter inte 
leverantörer frekvent utan värdesätter långsiktiga relationer så länge de är konkurrenskraftiga, 
har god kvalitet, levererar i tid samt för övrigt uppfyller de krav som företaget ställer. Så 
länge det fungerar och Komatsu Forest inte får någon anledning att ompröva samarbetet, 
söker de inte aktivt efter alternativ. Däremot försöker de reducera antalet leverantörer, då det 
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kostar mycket administrativ tid att ha många inköpskanaler. Företaget vill koncentrera sig till 
färre leverantörer för att få både ekonomiska och kvalitetsmässiga skalfördelar.  
 
Om en leverantör antingen har ett betydligt högre pris än konkurrenterna eller en kvalitet som 
inte uppfyller Komatsu Forest förväntningar trots att priset är lågt samt att de inte levererar i 
tid ger det anledning att omprövar relationen. Normalt sett försöker företaget alltid få till 
dessa saker innan de byter. Blir det ingen förbättring efter detta så byter Komatsu Forest 
leverantör om det finns alternativa leverantörer för samma produkt.  

 
Det skulle enligt Lindqvist kunna hända att företaget byter leverantör till ett miljöcertifierat 
alternativ om alla andra faktorer är lika. Det är aldrig en nackdel. 

 
”Miljön är en viktig fråga inom Komatsu Forest som helhet” 

4.2 FUTURUM 
Måndagen den 28 november klockan 09.00 genomfördes en personlig intervju med Birgitta 
Lindegren och Bertil Nilsson, inköpare, på Futurum i Byske. Futurum tillhör 
verkstadsindustrin och tillverkar vitvaror. Företaget har cirka 200 stycken anställda.  

4.2.1 ISO 14001 

Futurum är miljöcertifierat enligt ISO 14001 sedan år 2000. Vid val av leverantör är 
teknikavdelningen första instans. De tar fram tänkbara komponenter och därefter bestämmer 
teknikavdelningen tillsammans med inköparna det slutliga valet av leverantör. Futurum har 
kännedom om vilka av deras leverantörer som är miljöcertifierade.  

4.2.2 Leverantörssökning  

Futurum har inarbetade leverantörer som de har en god kommunikation med. Vid val av nya 
leverantörer pratar Lindegren och Nilsson med företagen för att få uppgifter av dem. De pratar 
även med andra företag som har handlat med leverantören för att få referenser. Sökning på 
Internet sker endast vid köp av förbrukningsartiklar, engångsartiklar och vid köp av helt nya 
produkter där de inte känner till var de ska börja söka.  
 
Förtaget lägger inte ner allt för mycket tid på att söka information om leverantörer då de redan 
har många inarbetade leverantörer som de vill jobba långsiktigt med. De lägger främst ner tid 
på att söka leverantörer när de vill byta. Vid informationssökningen blir leverantörer som är 
miljöcertifierade mer utmärkande jämfört med ej certifierade konkurrenter. Nilsson och 
Lindegren påpekar dock att miljön endast är en del av det totala.   
 
Vid utvärdering av leverantörer har företaget en blankett där en leverantörsbedömning görs. 
Ett känt företag med gott rykte känns trygga men kan vara ett dyrare alternativ varvid de inte 
alltid väljs. Både Lindegren och Nilsson menar att personkemin kan spela in ibland.  

4.2.3 Val av leverantör 

För de leverantörer som är med till slutet, med likvärdiga produkter, så fäller ofta priset 
avgörandet. I vissa undantag beroende på situationen kan en leverantör utan miljöcertifiering 
väljas. Nilsson påpekar att nästan alla leverantörer som företaget handlar med är 
miljöcertifierade. Nilsson menar även att:  
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”Miljö har betydelse ingen tvekan om det. Den har mycket stor betydelse. 
Kan man gynna ortens leverantörer är det bra men det får inte kosta så 
mycket mer än ett annat alternativ.” 

 
De faktorer som Lindegren och Nilsson anser spelar in vid val av leverantör är ifall de har 
tidigare positiva erfarenheter av en leverantör, priset, leveranssäkerhet, flexibilitet, ekonomisk 
ställning samt ifall de är miljö- och kvalitetscertifierade. Av dessa tycker Lindegren och 
Nilsson att pris och leveranssäkerhet är de som väger tyngst, därefter kommer miljö- och 
kvalitetsaspekter.  
 
En miljöcertifiering kan påverka företagets val av leverantör menar Nilsson men inte till 
vilket pris som helst. Futurum måste kunna konkurrera med sina produkter. Det är få av 
företagets leverantörer som inte är miljöcertifierade eftersom det har en stor betydelse. Finns 
det två likvärdiga leverantörer men endast en är miljöcertifierad så väljs denne. 

4.2.4 Prestationsutvärdering av leverantörer 

För att Futurum ska fortsätta handla med en leverantör anser Lindegren och Nilsson att denna 
ska kunna hålla ett konkurrensmässigt pris, leverera i tid, hålla hög kvalitet och vara flexibel. 
För att företaget ska byta leverantör krävs det att de gamla leverantörerna inte sköter 
leveranserna eller höjer priserna betydligt mer än konkurrenterna. De ger alltid sina 
leverantörer chans att bättra sig med åtminstone en tillsägning.   
 
Nilsson menar att: 
 

”Det är praktiskt med gamla leverantörer. Oftast då man byter ställer det 
till en del problem i början. Man byter inte bara för bytandets skull, det 
ska ge något.” 
 

Nilsson och Lindegren menar att alla stora leverantörer i dagsläget är miljöcertifierade och 
därför är det oftast andra faktorer som spelar in vid byte av leverantör.  

4.3 ALBELKO INNOVATION AB 
Måndagen den 28 november klockan 13.00 genomfördes en telefonintervju med Mats 
Karlsson, produktionschef på Albelko innovation AB i Luleå. Företaget tillverkar elektronik 
och har 20 stycken anställda. Det slutliga valet av leverantör gör Karlsson tillsammans med 
konstruktören.  

4.3.1 ISO 14001 

Karlsson känner till ISO 14001, men företaget är inte miljöcertifierade. De har många gånger 
diskuterat att införa miljöcertifiering men anser att de inte kan styra hur de leverantörer som 
de har i till exempelvis Kina sköter sitt miljöarbete. Nästan alla företagets produkter tillverkas 
i fjärran östern eftersom det handlar om elektronik. Trots att de inte är miljöcertifierade så 
försöker företaget använda så miljövänligt material som möjligt i sina konstruktioner.   

4.3.2 Leverantörsökning 

För att söka leverantörer till så kallat ritningsbundet material gör de enligt Karlsson 
företagsbesök, där de går igenom företagens kvalitetssystem. Karlsson menar att han oftast 
känner till de tänkbara leverantörerna, vilket innebär att han mycket sällan använder Internet i 
sin leverantörsökning.  
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”Det finns inte så många och har man jobbat 30 år i branschen så kan man 
dem.” 

 
Cirka en timme i veckan söks information angående leverantörer. Karlsson säger att det ofta är 
konstruktören som jobbar med eftersökningen. En leverantör som är miljöcertifierad blir inte 
mer utmärkande vid informationssökning utan det noteras endast.    
 
För att utvärdera leverantörer räknar företaget först på offerter, där de till exempelvis skickat 
en ritning. Har leverantören rätt pris och leveranstid så görs ett provköp enligt Karlsson. Är 
provköpet bra gör de ett besök. Ibland görs dock besöket före offertförfrågan.  
 
Det är enligt Karlsson självklart att den personliga känslan och leverantörens image inverkar 
vid utvärderingen. Han menar att: 
 

”Det går inte att undgå personkemin, det kan man inte styra.”    
 
I dagsläget ser Albelko det inte som en fördel att leverantörerna är miljöcertifierade. Det är 
inte ett kriterium att deras leverantörer ska vara miljöcertifierade utan det som utmärker dem 
är det allmänna intrycket vid ett företagsbesök samt deras kvalitetssystem.  

4.3.3 Val av leverantör 

Karlsson känner till att vissa av deras leverantörer är miljöcertifierade men det är ingenting 
som företaget tar redan på gällande nya leverantörer.   
 
De faktorer som påverkar vid val av leverantör är pris, leveranstid, servicegrad, teknisk 
kunskap och maskinpark. Vilken faktor som avgör valet beror helt och hållet på vilken 
leverantör det handlar om. För standardkomponenter handlar det om pris och leveranstid. För 
en produkt som ska specialtillverkas handlar det om vilken maskinpark de har, om de har ett 
kvalitetssystem och så vidare.  
 
Karlsson menar att vid val mellan två leverantörer som han bedömer likvärdiga och den ene är 
miljöcertifierad och den andra inte, så kan säkert miljöcertifiering påverka och ses som en 
fördel. Karlsson är dock inte beredd att betala ett högre pris till en leverantör bara för att 
denne är miljöcertifierad.  

4.3.4 Prestationsutvärdering av leverantörer 

För att Albelko ska fortsätta köpa av en leverantör bör denne hålla vad den lovar, till exempel 
hålla leveranstider. Albelko byter väldigt mycket leverantörer varje år trots att de försöker 
jobba med långsiktiga relationer.  
 

”Vi går alltid in i ett samarbete med en leverantör med en långsiktig 
horisont.” 

 
Det händer ofta att leverantörerna missar ett par leveranser, håller dålig kvalitet samt inte 
åtgärdar kvalitetsproblemen på ett sätt som Albelko vill att de ska göra. Detta gör att företaget 
söker nya leverantörer. Däremot kan enbart en miljöcertifiering inte få Karlsson att byta 
leverantör.    
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4.4 NORDIC SPORT 
Tisdagen den 29 november klockan 13.00 genomfördes en personlig intervju med Yvonne 
Bohman, inköpschef och Area Sales Manager för England, Irland och Italien, på Nordic sport 
i Skellefteå. Nordic sport tillverkar idrottsplatsutrustningar och har i Skellefteå 12 stycken 
anställda.  Företaget jobbar oftast med sina egna produkter som de lägger ut på tillverkning.  

4.4.1 ISO 14001 

Nordic sport är på gång att miljöcertifiera sig enligt ISO 14001 men har ännu inte nått ända 
fram. Det slutliga valet av leverantör gör Bohman själv. Företaget har både leverantörer som 
är miljöcertifierade och de som inte är det.  
 
Bohman säger att: 
 

”jag är jättepositiv till miljöcertifiering. Det är en genomgång av företaget 
att göra detta. Det kommer fram saker och ting och det är alltid en fördel att 
kunna göra det”.   

4.4.2 Leverantörsökning  

Företaget använder sig av Internet för att samla information om nya leverantörer. De åker 
även på mässor samt att företag ringer till Nordic sport och vill bli leverantör till dem. När det 
gäller utländska företag samlar företaget oftast information om dessa på olika mässor.    
 
Bohman menar att de alltid letar efter nya leverantörer, det finns alltid någon produkt som de 
vill hitta en leverantör till.  
 

”Vi letar alltid bättre grejor. Det är en ständig utveckling, man ska ha nya 
saker.” 

 
Bohman tror att Nordic sport inte tittar så mycket på miljöcertifiering om man jämför med hur 
de gör i andra länder. En del av Nordic sports kunder anser det viktigt att de tittar på 
miljöcertifiering.  

 
Bohman menar att de oftast låter leverantörerna tillverka prov av produkten och där tittar de 
på kvaliteten. Därefter avgör även priset och leveranssäkerheten. Hon menar även att den 
personliga känslan och leverantörens image kan inverka på utvärderingen.  
 

”Det är en fördel om de säger att de är miljöcertifierade.” 
 
Ett företag som är miljöcertifierade blir intressantare i Nordic sports ögon.  

4.4.3 Val av leverantör 

Nordic sport väljer leverantörer som både är miljöcertifierade och inte certifierade. De flesta 
stora leverantörerna är miljöcertifierade men många mindre har inte kommit in i det ännu. I 
andra länder och världsdelar, till exempel Indien och Asien och där omkring, är det svårt att 
styra miljöcertifieringen.  
 
De avgörande faktorerna när företaget väljer mellan leverantörer är pris, kvalitet, 
leveranssäkerhet samt att företaget är bra att ha att göra med. De viktigaste faktorerna är dock 
pris och kvalitet. Bohman menar att de inte arbetar med så miljöfarliga produkter och om de 
gjorde det skulle detta tas mer i beaktande vid val av leverantör. 



EMPIRI 
 

- 19 - 

 
Nordic sport anser att det är en fördel ifall leverantörerna är miljöcertifierade. Bohman har 
dock inte ställts inför situationen att en miljöcertifierad leverantör skulle vara dyrare än en 
som inte är det. Hon kan därför inte säga om hon skulle vara beredd att betala ett högre pris 
till en leverantör som är miljöcertifierad. Skulle hon dock välja mellan två likvärdiga 
leverantörer som endast skiljs åt genom miljöcertifiering skulle hon välja den 
miljöcertifierade.  

4.4.4 Prestationsutvärdering av leverantörer 

För att Nordic sport ska ha en långsiktig relation med en leverantör så är det viktigt att de 
håller rätt pris, kvalitet och leveranssäkerhet. Det som kan få företaget att byta leverantör är 
enligt Bohman om en annan leverantör erbjuder en annan eller bättre produkt. 
 
Att byta leverantör från en som inte är miljöcertifierad till en som är det känns inte aktuellt i 
dagens situation. Bohman menar att om de hade haft en produkt som de visste var farlig hade 
de tittat mer på den delen än som det är just nu.    

4.5 MEGADOOR 
Tisdagen den 29 november klockan 15.00 genomfördes en personlig intervju med Gunnar 
Lundborg, produktionschef på Megadoor i Skellefteå. Det slutgiltiga valet av leverantör på 
företaget görs av honom. Megadoor tillverkar industriportar och har cirka 40 stycken 
anställda.   

4.5.1 ISO 14001 

I dagsläget är Megadoor inte miljöcertifierade men Lundborg känner till ISO 14001. Företaget 
har varit långt gångna i att införa miljöcertifiering som ett argument mot kunden att köpa från 
Megadoor. Detta var år 2001-2002 när det enligt Lundborg var i ”skriket”. Dock anser han att 
intresset från marknaden i nuläget har svalnat och det är inte ett lika starkt argument längre. 
Trots detta planerar Megadoor att införa ISO 14001 i framtiden. 

4.5.2 Leverantörsökning  

För att samla information om leverantörer används Internet, personliga kontakter samt kontakt 
med andra i koncernen. Inom koncernen kan de ibland sluta gemensamma leverantörsavtal för 
att pressa priserna. 
  
 
Den tid som läggs ner på informationssökning beror på situationen. Nya köp kräver mer 
information och en djupare analys, medan modifierade köp inte är lika tidskrävande. 
Lundborg säger att: 
 

”det är ingen större vits att uppfinna hjulet igen”. 
 
Det är definitivt ingen nackdel för en leverantör att vara miljö- och kvalitetscertifierade men 
det är totala intrycket som han anser avgöra i slutändan. 
 
Från eventuellt nya leverantörer begär Lundborg in offerter och gör en offertgenomgång. 
Först tittar han på priset och besöker därefter de intressantaste leverantörerna. Anses inte det 
totala intrycket av leverantören bra, går han tillbaka till dem som kanske inte har bästa priset 
för att få det han söker. De leverantörer som har en miljöcertifiering hamnar högt upp på 
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listan över intressanta leverantörer. Lundborg anser att personlig känsla och leverantörens 
image definitivt kan inverka vi utvärdering av leverantörer.  

4.5.3 Val av leverantör 

Det totala intrycket av företaget är avgörande och många faktorer spelar in vid val av 
leverantör till exempel kvalitet, pris, leveranssäkerhet, noggrannhet, service och personkemi. 
Lundborg påpekar att priset är viktigt men inte det viktigaste. Det får inte vara hur dyrt som 
helst men har leverantören ett bra pris och aldrig levererar i tid så förlorar Megadoor på det i 
slutändan. De faktorer han anser absolut viktigast är leveranssäkerhet och kvalitet. 
 
Lundborg menar att för varje respektive leverantör görs en leverantörsbedömning där han går 
igenom allt. Genom bedömningen får han bland annat reda på ifall de är miljöcertifierade eller 
inte. De som inte är miljöcertifierade kan emellertid på annat sätt bevisa att de har ett 
miljötänkande inom företaget. En miljöcertifiering skulle enligt Lundberg kunna påverka 
valet av leverantörer, men det är inte det avgörande. Han är inte beredd att betala ett högre 
pris bara för att en leverantör är miljöcertifierad. Han menar att: 
 

”Så mycket är en miljöcertifiering inte värd idag som då det var i skriket 
och kunden använde detta som ett argument för att köpa.” 

 
Helhetsbilden avgör men ifall två företag har likadana erbjudanden och det enda som skiljer 
dessa åt är en miljöcertifiering skulle han välja den miljöcertifierade leverantören.  

4.5.4 Prestationsutvärdering av leverantörer 

För att Megadoor ska fortsätta handla med en leverantör ska de vara leveranssäkra samt hålla 
god kvalitet och service. Megadoor strävar efter långsiktiga relationer med leverantörer. Det 
som skulle kunna få dem att byta är ifall det uppstår problem till exempel dålig 
leveranssäkerhet och för högt pris. Lundberg brukar även med jämna mellanrum ta in offerter 
från andra leverantörer för att kontrollera att deras leverantörer ligger rätt i pris. En 
miljöcertifiering hos en ny leverantör skulle däremot inte kunna påverka dem att byta till 
denne. 

4.6 CRANAB 
Onsdag den 30 november klockan 15.30 genomfördes en telefonintervju med Ulf Ragnarsson, 
inköpschef på Cranab i Vindeln. Cranab är en traditionell verkstadsindustri med mekanisk 
metallbearbetning, ytbehandling och tillhörande lackering. Företaget har 150 stycken 
anställda. Det slutgiltiga valet av leverantör på företaget gör Ragnarsson. 

4.6.1 ISO 14001 

Cranab är sedan april år 2000 miljöcertifierade enligt ISO 14001. Inom den bransch de verkar, 
skogsbruket, är det en stor fokusering på miljöfrågor. Därav är det en fördel att möta likväl 
stora som små kunder med att vara miljöcertifierad. I dagsläget har Cranab cirka 100 stycken 
leverantörer. Genom att göra en leverantörsbedömning bland dessa får Ragnarsson bland 
annat veta om de är miljöcertifierade.  

4.6.2 Leverantörsökning  

Företaget har inte den typen av produkt som gör att de använder Internet för att söka nya 
leverantörer i främmande länder. Ragnarsson menar att de har ett antal leverantörer med vilka 
de byggt upp en relation till och dessa tillfrågas i första hand. Det finns även leverantörer som 
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har marknadsfört sig hos Cranab, till exempel via e-post, telefon och brev, vilka verkligen vill 
leverera till företaget. Även till dessa skickas en förfrågan ut. 
 

”Det är en balans mellan nya och gamla leverantörer hela tiden, resurserna 
finns inte i företaget att för varje enskild artikel jaga den optimala 
leverantören” 

 
För nya leverantörer läggs inte mycket tid ner på informationssökning, uppskattningsvis cirka 
en halvtimma om dagen. Ragnarsson menar att han lägger ner mer tid på att söka förändringar 
hos leverantörerna, det vill säga håller sig ajour med förändringar i omvärlden. En leverantör 
som är miljöcertifierad är ännu ett argument och en fördel för denne eftersom det ligger i linje 
med Cranabs ställda miljökrav. 
 
Cranab har en miljöhandbok i vilken det finns en förfrågan, ”Miljöhänsyn vid upphandlingar 
och investeringar”, vilken skickas ut till leverantörer som de får fylla i. I ett initialt skede så 
tittar Ragnarsson på leverantörens pris, kvalitet och leveransförmåga. Detta görs genom att en 
offertförfrågan skickas ut för att få svar på om det är givande att jobba vidare med 
leverantören. Nästa steg är att göra en kontroll av leverantörens miljöarbete, där Ragnarsson 
tittar på leverantörens syn på deras eget miljöarbete. Ragnarsson har satt upp ett antal kriterier 
där leverantören först själv gör en bedömning av det egna företaget, har de en miljöpolicy, är 
de miljöcertifierade och så vidare. Därefter görs bedömning av produkt, förpackning och 
transporterna för att se ifall de bedriver ett aktivt miljöarbete i alla dessa avseenden. Det är en 
fördel för en leverantör om denna är miljöcertifierad. 
 
Enligt Ragnarsson inger vissa människor mindre förtroende, hur personer är och hur de agerar 
har stor betydelse. Det är en trygghet för inköpare om de vet att relationen fungerar mellan 
företagen. Ragnarsson menar att man aldrig ska sticka under stolen med att personkemin har 
stor betydelse vid affärer. 

4.6.3 Val av leverantör 

Ragnarsson har satt som mål att de större leverantörerna ska vara miljöcertifierade. Det är inte 
lätt i de situationer där leverantören som väljs inte har ambitionen att vara certifierad, då det 
medför en kostnad. Då menar Ragnarsson att en bedömning måste göras, det kan vara så att 
leverantören är unik på sitt sätt. En fråga som Ragnarsson då ställer sig är om han inte ska 
välja leverantören för att denne inte är certifierad eller välja leverantören för att denna kan 
leverera en bra produkt. Ragnarsson menar att det är ett vägval man står inför. 
 
De faktorer som Ragnarsson tittar på i ett initialt skede är pris, kvalitet och leveransförmåga 
och han menar att dessa är de viktigaste faktorerna vid val av leverantör. 
 
En miljöcertifiering i sig är inte det som är det mest avgörande men den finns med i 
bedömningen. Ragnarsson uppskattar att den påverkar ungefär 10 – 15 procent i förhållande 
till de övriga faktorerna. Ragnarsson tror inte att Cranabs ägare är beredda att betala ett högre 
pris till en leverantör som är miljöcertifierad. Dock ifall två leverantörer har likadana 
erbjudanden och det enda som skiljer dem åt är en certifiering så skulle Ragnarsson välja den 
miljöcertifierade. 

4.6.4 Prestationsutvärdering av leverantörer 

För Cranab är det viktigt att kommunikationen fungerar, att leveranstiderna och det som 
lovats hålls. Många faktorer påverkar enligt Ragnarsson att Cranab byter leverantörer. Det 



EMPIRI 
 

- 22 - 

kan till exempel vara att produkterna förändras, så att den leverantör de tidigare handlat med 
inte är konkurrenskraftig längre. Cranab har även en målsättning att skära bort minst 10 
procent av leverantörerna varje år.  Även kvalitetsbekymmer kan vara en orsak menar 
Ragnarsson. 
 
Att vara miljöcertifierade är en fördel vid det slutgiltiga ställningstagandet om byte av 
leverantör säger Ragnarsson. 

4.7 ÅLÖ AB 
Onsdag den 30 november klockan 16.30 genomfördes en telefonintervju med Niklas Åström, 
koncerninköpschef för Ålö AB. Ålö tillverkar lastare för jordbrukstraktorer och tillhörande 
redskap. Företaget har cirka 750 stycken anställda.  Det slutgiltiga valet av leverantör beror på 
hur stor påverkan leverantören har på Ålö samt vad det är för typ av produkt. Normalt avgör 
inköparna i samråd med Åström, men handlar det om mindre affärer avgör inköparna själva. 

4.7.1 ISO 14001 

Åström säger att han till viss del känner till ISO 14001 men företaget är inte miljöcertifierade. 
De känner till att en del av deras leverantörer är miljöcertifierade. 

4.7.2 Leverantörsökning  

När det gäller leverantörsökning handlar det enligt Åström inledningsvis om att komma i 
kontakt med leverantören, att de kanske finns i någons medvetande. Sökning sker också 
genom personliga kontakter, mässor och Internet.  
 
Gruppen som jobbar med koncerninköp lägger enligt Åström all sin tid på att söka 
information om nya leverantörer, nya affärer och etablera detta. Ålö har idag inget krav att 
leverantörerna ska var miljöcertifierade och dessa blir därför enligt Åström inte mer 
utmärkande vid informationssökningen.  
 
Efter informationssökningen begär de allmän information av leverantören, där leverantören 
får tala om vilka de är. Efter detta börjar Ålö skala bort de leverantörer som inte uppfyller 
förväntningarna. Utvärdering av leverantörer följer enligt Åström en typ av tratteffekt. Först 
kontrolleras att leverantören har resurser att tillverka produkten, därefter tittar Ålö på 
kvaliteten och där kommer även priset in i bilden. 
 

”Kan de göra det här och kan de göra det till den förväntade kostnaden?” 
 
Klarar leverantörerna den delen, kommer de ner på nivån där leverantörens precision och 
tillväxtkapacitet kontrolleras. Detta har även enligt Åström att göra med vilken produkt de 
efterfrågar. En standardprodukt genomgår inte samma djupa utvärdering då det är lätt att byta 
leverantör. Leverantören ska enligt Åström uppfylla kriterierna leveransförmåga, kvalitet och 
pris, annars är de ointressanta. Åström menar man inte kan säga att det ena är viktigare än det 
andra. Han är nästan säker på att personlig känsla och en leverantörs image kan påverka vid 
utvärderingen. 

4.7.3 Val av leverantör 

Företaget väljer leverantörer som både är miljöcertifierade och inte certifierade. Åström 
menar att valet av leverantör i första hand beror på möjlighet att uppfylla kravspecifikationen, 
i fråga om kvalitet, samt att de har kapacitet att leverera de volymer Ålö kräver inom rätt 
tidsram. Det är även viktigt att leverantörerna kan följa med Ålös tillväxt och att de har en 
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god ekonomisk status. I slutändan när valet endast står mellan två eller tre intressanta 
leverantörer, handlar det enligt Åström mest om kostnaden. 
 
En miljöcertifiering kan i dagsläget inte påverka valet av leverantör menar Åström. Ålö är i 
dagsläget inte beredda att betala ett högre pris för miljöcertifiering. Trots detta tror Åström att 
en miljöcertifiering kan ha större påverkan om fyra till sex år. Om två företag har likadana 
erbjudanden och det enda som skiljer dessa åt är en miljöcertifiering så skulle Åström 
personligen välja det miljöcertifierade alternativet då han av erfarenhet anser att dessa även 
brukar ha bra kvalitetssystem. 
 

”Jag har ingen uttalad policy att inköparna ska välja, vid allt annat lika, ett 
miljöcertifierat alternativ.”  

4.7.4 Prestationsutvärdering av leverantörer 

Avgörande för en långsiktig relation är enligt Åström att leverantörerna levererar den kvalitet 
som kravspecifikationerna ställer. I grunden handlar det om att leverantörerna ska utvecklas 
minst lika bra som Ålö, helst lite bättre. 
 

”Om vi gör en produktivitetsförbättring på 5-6 procent, så förväntar vi oss 
att våra leverantörer ska vara minst lika bra. Vi vill helst ha en leverantör 
som vi kan lära oss av och inte tvärt om.” 

 
Det finns många saker som kan få Ålö att byta leverantör, till exempel upprepade problem 
gällande kvalitet. Detta leder enligt Åström till att de automatiskt börjar leta efter alternativ. 
Har leverantörerna inte en produktivitet som är i linje med Ålös krav, eftersom de måste 
leverera de ägarna kräver. Kan inte leverantören uppfylla kraven byter Ålö leverantör säger 
Åström. I slutändan menar han att allt handlar om kostnaden.  
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5 ANALYS OCH SLUTSATSER 
I detta kapitel kommer empirin att analyseras mot teorin. För att underlätta för läsaren att 
följa med i resonemanget har vi använt samma rubriker som i teorin och empirin samt att vi 
löpande drar slutsatser. 

5.1 ISO 14001 
De företag som i vår studie är miljöcertifierade har som Ammenberg (2004) säger levt upp till 
kraven i standarden ISO 14001 och blivit certifierade, det vill säga erhållit ett certifikat av 
tredje part som visar att de följer standardens krav. Att alla företagen inte är miljöcertifierade 
stämmer överrens med det Ammenberg (2004) och Thuning (1999) säger att ISO 14001 är en 
standard som företagen väljer att arbeta efter. Ammenberg (2004) påstår också att ISO 14001 
i dagsläget är den mest dominerande miljöstandarden och detta kan även urskiljas i vår 
undersökning där samtliga certifierade företag är det enligt ISO 14001. 
 
Enligt Zackrisson och Berglund (2001) är grundtanken med ISO 14001 att analysera vad i 
verksamheten som påverkar miljön i väsentlig omfattning och därefter försöka förbättra dessa 
aspekter. Även företagen ser införandet av en miljöcertifiering som en genomgång av 
företaget. De företag som inte är miljöcertifierade försöker ändå tänka miljövänligt. I linje 
med det Ammenberg (2004) menar om att grundtanken är att det ska vara konkurrensmässigt 
lönsamt anser de miljöcertifierade företagen i vår undersökning att det finns krav från 
marknaden och därmed ser en certifiering som en konkurrensfördel. Företagen som inte är 
miljöcertifierade anser att en certifiering medför större kostnader än fördelar.   
 
Slutsats  
Av ovanstående resonemang kan slutsatsen dras att ISO 14001 är den standard som de 
företag som valt att certifiera sig har utgått ifrån. De företag som inte är certifierade har ett 
miljötänkande men de anser inte att en certifiering ger dem några fördelar gentemot den 
kostnad som det innebär.  

5.2 Köpbeslutsprocessen 

5.2.1 Leverantörsökning 

Studien visar på att alla företagen i olika stor utsträckning samlar information gällande 
leverantörer i likhet med det både Lau, Razzaque och Ong (2003) och Bunn och Clopton 
(1993) anser om att alla företag behöver information och att informationssamling är en 
nyckelaktivitet, speciellt relevant vid köpbeslut. På samma sätt som Kotler et al (2005) säger 
använder sig företagen av Internet, riktad marknadsföring från leverantörer, referenser, 
företagsbesök samt mässor vid införskaffandet av information gällande leverantörer. Däremot 
anser Kotler et al (2005) att små företag har samma konkurrensfördelar på Internet som stora 
företag och detta stämmer inte med företagens åsikter utan beror på vad leverantören kan 
erbjuda oavsett storlek. Företagen vi undersökt samlar informationen för att i likhet med 
Gustafsson och Rennemarks (1991) åsikt placera leverantören på en lista över intressanta 
alternativ.  
 
Hur mycket tid som företagen i studien lägger ner på informationssökning och utvärdering är 
beroende på situationen och stämmer således inte överrens med Lau, Razzaque och Ong 
(2003) som menar att industriella köpbeslut ofta kräver omfattande mängd information.  
Företagen anser i likhet med Kotler et al (2005) att vid ett nytt köp som är komplext och 
kostsamt spenderas mer tid för att söka och utvärdera lämpliga leverantörer samt att de 
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försöker använda personlig erfarenhet och befintliga leverantörer för att det inte finns tid för 
att ständigt leta nya leverantörer. 
 
Vid utvärdering av leverantörer agerar företagen i likhet med Kotler et al´s (2005) åsikt om att 
i det första steget av utvärderingsprocessen betraktar kunden produkten som en mängd attribut 
som därefter utvärderas dess viktighet efter behov. Företagen i studien har flera olika krav på 
faktorer som de vill ska uppfyllas av leverantören i likhet med det Kotler (1997) menar om att 
kunden förväntar sig en total produkttillfredsställelse och att denna uppnås genom att 
produkten tillgodoser de krav som köparen ställer. De gemensamma krav som framkommit i 
undersökningen är att företagen initialt tittar på pris, kvalitet och leveransförmåga men även 
andra individuella krav. Enligt Wallentin och Estevall (1999) anses det viktigt att ge en 
produkt eller företag en viss image i köparnas ögon. I studien anser företagen att personkemi 
och leverantörernas image på något sätt inverkar vid utvärderingen i likhet med det Kotler 
(1997) säger att i samband med utvärderingen tar köparen hänsyn till de olika märkenas 
image.  
 
I likhet med det Wallentin och Estevall (1999) menar att ett företag till exempel vill att 
kunden ska uppfatta dem som miljövänligt och framgångsrikt framkommer det i studien att 
flertalet av företagen anser att en leverantör som är miljöcertifierad blir mer utmärkande vid 
informationsinsamlig och utvärdering. Detta beror på att det ligger i linje med företagens egna 
miljöledningssystem, miljöfokusering inom branschen eller företagens uppsatta miljömål. Att 
företagen tar hänsyn till leverantörers miljöcertifiering stämmer även överrens med det Creyer 
(1997) säger om att kunder har förväntningar på företag att bete sig etiskt och denna 
förväntning fungerar som en referenspunkt för att utvärdera beslut. De företag som inte 
bedömer att en miljöcertifiering är av större vikt menar att det beror på att de inte har 
miljöfarliga produkter, har svårt att påverka utländska leverantörers miljöarbete samt att de 
inte känner något direkt krav från marknaden.  
 
Slutsats  
Främst är det goda referenser och riktad marknadsföring som är de mest använda metoderna 
vid informationssökning. Internet är en stor tillgång och används av företagen men inte i lika 
stor utsträckning som man kan anta. Något som teorin inte tagit upp, men som verkar 
användas är mässor där företagen letar nya leverantörer.  
 
Alla företagen har sina egna rutiner och uppsatta kriterier när de utvärderar leverantörer. 
Gemensamt har pris, kvalitet och leveransförmåga en stor inverkan på utvärderingen men 
även olika andra individuella faktorer spelar in.  En uppfattning som vi märkte hos företagen 
är att bra helhetsintryck av leverantören är viktigt. För flertalet av företagen blir en 
leverantör som är miljöcertifierad mer utmärkande vid informationssökning och utvärdering. 
Detta anser vi visar att en miljöcertifiering är en konkurrensfördel i de flesta branscher. Det 
är viktigt att poängtera att det inte är en avgörande faktor men att den hjälper till att stärka 
leverantörens helhetsintryck. 
 
Den tid som företagen lägger ner på leverantörsökning och utvärdering är beroende på 
situationen. De som har lång erfarenhet i branschen alternativt att det finns få leverantörer 
lägger ner mindre tid än de övriga. Även långsiktiga relationer minskar tiden som behöver 
läggas ner på informationssökning. Köpsituationen har också stor inverkan där nya köp eller 
komplexa köp kräver en mer omfattande informationssökning.  
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Utifrån undersökningen har vi kunnat dra slutsatsen att det finns ett samband mellan 
komplexiteten av leverantörens produkt och antalet valbara alternativa leverantörer. I 
granskningen har det framkommit att köpbeslutsprocessen är väldigt situationsberoende där 
noggrannare informationssökning och utvärdering av potentiella leverantörer utförs vid mer 
komplexa produkter och då det finns färre antal leverantörer. Vi har valt att illustrera detta i 
en fyrfältsmatris enligt figur 3 där vi har namngett de fyra olika rutorna och nedan beskriver 
vi vad de innebär.    
 

 
Figur 3. Slutsats leverantörsökning.  
 
Ingående: Denna kombination innebär att det finns få alternativa leverantörer för en 
komplex produkt.  Det är viktigt för företagen att samla in mycket information för att lyckas 
välja rätt leverantör redan från början. Detta på grund av att ett leverantörsbyte här kan 
kräva mycket resurser då varje enskilt avtal kräver förhandlingar och speciella 
kravspecifikationer för att få den produkt som företaget vill ha. Därför är det en fördel för 
företagen att jobba med långsiktiga relationer. Kraven på leverantörerna är här höga och 
faktorerna som utgör helhetsbilden är betydligt mer omfattande. Företaget måste veta att 
leverantören har kapacitet att producera, kan hålla leveranser, utlovad kvalitet samt att de 
har ekonomiska förutsättningar för att överleva på sikt.   
 
Noggrann: Denna kombination innebär att det finns många alternativa leverantörer och en 
komplex produkt. Här är informationssökningen och utvärderingen noggrann. Då det handlar 
om en komplex produkt med många alternativa leverantörer behöver den inte vara lika 
djupgående som om det endast hade funnits några få leverantörer att välja mellan. Ett 
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felaktigt val av leverantör behöver inte kosta lika mycket för företaget på denna nivå men det 
är ändå viktigt att lägga ner tid för att kunna välja en så bra leverantör som möjligt från 
första början då det alltid kostar både tid och pengar att byta leverantör. Kraven och 
faktorerna är här lika omfattande men det finns fler leverantörer att välja mellan som kan 
möta företagens behov.  
 
Överskådlig: Denna kombination innebär att det finns få alternativa leverantörer och en 
enkel produkt. Då det rör sig om en enkel produkt är det relativt enkelt att snabbt byta 
leverantör men då det endast finns några få alternativa leverantörer är det viktigt att 
överskådligt ta reda på vilken som passar in på företagens krav på bästa sätt. En 
leverantörsökning och utvärdering får på denna nivå inte kosta allt för mycket då det är en 
enkel produkt företaget ska köpa in.  
 
Ytlig: Denna kombination innebär att det finns många alternativa leverantörer och en enkel 
produkt. Här går det lätt att byta leverantör utan att någon större ansträngning behöver 
läggas ner på dessa produkter.  

5.2.2 Val av Leverantör 

Vid val av leverantör utvärderar inköparna enligt Kotler et al (2005) de olika leverantörernas 
erbjudande och väljer därefter den mest lämpliga. Överrensstämmande med Kotler et al 
(2005) anser företagen att attributen pris, kvalitet och leveranssäkerhet är de som väger tyngst. 
Att priset enligt Andberg och Wadström (1997) inte skulle vara den avgörande faktorn 
stämmer inte med de undersökta företagens åsikter. Däremot anser företagen i studien i likhet 
med Andberg och Wadström (1997) att priset ska samspela med andra konkurrensmedel. 
Kotler et al´s (2005) resonemang om att köparen responderar till både ekonomiska och 
personliga faktorer stämmer inte överrens med empirin gällande de absolut viktigaste 
faktorerna som avgör valet av leverantör: pris, kvalitet och leveranssäkerhet.  
 
Alla företagen har minst någon leverantör som är miljöcertifierad och studien visar att företag 
ser det som positivt att leverantörer är certifierade. Här kan en parallell dras till Shaw och 
Shiu (2003) som säger att betydelsen av etiska aspekter såsom miljön har ökat bland kunder. 
Företagen i undersökningen är dock inte beredda att betala ett högre pris till en 
miljöcertifierad leverantör. Detta motsäger det Crayer och Ross (1997) menar att kunderna 
som förväntar sig etiskt beteende är villiga att betala ett högre pris och belöna etiskt beteende. 
 
Trots att företagen ser det som en fördel med miljöcertifierade leverantörer är det precis som 
Carrigan och Attalla (2001) skriver om att trots uttryckt vilja att göra etiska inköp är etiska 
aspekter inte det mest dominanta kriteriet i ett köpbeslut. I motsats till det Crayer och Ross 
(1997) upptäckte att kunder fortfarande köpte produkter från icke-etiska företag, men endast 
till ett lägre pris är inget av företagen beredda att göra prisskillnad mellan certifierade och 
icke certifierade leverantörer. 
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Slutsats 
Många faktorer spelar in vid företagens val av leverantör och vi upplevde att en helhetsbild 
där alla företagens krav uppfylls på bästa sätt är avgörande. I vissa fall är det beroende på 
vilken produkt som ska köpas som avgör vilka faktorer företagen tittar på. De viktigaste 
faktorerna är pris kvalitet och leveranssäkerhet. Företagen ser en miljöcertifiering som en 
fördel men det är inte den avgörande faktorn och de är inte beredda att betala ett högre pris 
för en certifiering. En miljöcertifiering kan helt klart stärka ett företags helhetssyn på en 
leverantör, men denne måste även uppfylla de andra kriterierna som företagen ställer. 

5.3.3 Prestationsutvärdering av leverantörer 

Enligt Kotler et al (2005) värderar köparen i detta stadium sin tillfredsställelse med 
leverantören och beslutar om att fortsätta, modifiera eller avsluta köprelationen. Studien visar 
på att alla företagen strävar efter att jobba med långsiktiga leverantörsrelationer. Sörqvist 
(2000) menar att lojalitet kan jämföras med en stark övertygelse att fortsätta köpa eller nyttja 
en viss vara eller tjänst trots påverkan utifrån att byta leverantör. För att företagen ska 
fortsätta köpa av en leverantör krävs det att denne har konkurrenskraftigt pris, bra kvalitet, 
leveranssäkerhet och i övrigt uppfyller de krav som företagen ställer. Detta stämmer överrens 
med det Söderlund (2001) och Drake, Gwynne och Waite (1998) säger om att 
kundtillfredsställelse avser kundens sammanfattande omdöme som uppstår när kunden väger 
ihop alla intryck. Däremot stämmer Frazer-Robinson (1999) åsikt, vilken innebär att företagen 
på ett utmärkt sätt måste leverera de känslorelaterade aspekterna service och image för att 
bygga långvariga kundrelationer, inte överrens med företagens uppfattning. 
 
Kunder bildar sig enligt Creyer (1997) ett antal förväntningar som beroende på ifall de 
bemöts, är avgörande för kundens nivå av tillfredsställelse eller missnöje. Det som får 
företagen att byta leverantör är dålig kvalitet, högre pris än konkurrenterna, försenade 
leveranser samt ifall en annan leverantör har andra eller bättre erbjudanden. Detta kan liknas 
vid det Kotler et al (2005) menar att på lång sikt behåller företagen kundernas order genom att 
möta nuvarande behov och tänka framåt för att möta kundernas framtida behov. 
 
Studien visar på att endast en miljöcertifiering inte gör att företagen byter leverantör. Detta 
ligger inte i linje med det Creyer (1997) säger om att ifall kunden förväntar sig ett visst etiskt 
beteende och beteendet inte möter eller överträffar förväntningarna resulterar detta i missnöje.  
 
Slutsats 
Företagen vill arbeta med långsiktiga relationer men kan inte leverantörerna uppfylla 
företagens förväntningar och krav så börjar de med en ny leverantörsökning. Alla företagen 
har relativt lika krav på sina leverantörer men de som vi har uppfattat som vanligast är pris, 
kvalitet, leveranssäkerhet. Företagen anser inte att en miljöcertifiering skulle kunna vara en 
anledning till att byta leverantör. Detta betyder att en miljöcertifiering inte är något starkt 
konkurrensmedel för att konkurrera ut redan befintliga leverantörer.  Däremot sett mot 
tidigare slutsatser anser vi det som en konkurrensfördel när företag söker nya leverantörer 
givet att leverantören även uppfyller de övriga krav som företaget ställer. En miljöcertifiering 
kan påverka men är aldrig den starkaste avgörande faktorn vid val av leverantör.  
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6 SLUTDISKUSSION 
I analys och slutsatser har vi kommit fram till att de faktorer som främst avgör är pris, kvalitet 
och leveranssäkerhet. Utöver dessa har vi även uppfattat att företagen ser mycket på 
helhetsbilden av leverantörerna och här kan bland annat en miljöcertifiering bidra till ett ökat 
helhetsintryck. Under undersökningens gång har vi fått känslan av att ifall marknaden ställer 
krav på företagen att vara miljövänliga eller att företagen har uppsatta miljömål så ökar även 
företagens krav på deras leverantörer. Vi anser att en certifiering inte är ett tillräckligt strakt 
argument för att konkurrera ut redan befintliga leverantörer. Det är främst vid val av nya 
leverantörer som en miljöcertifiering kan ses som ett konkurrensmedel. Företagen vill 
fortsätta sin verksamhet och kunna sälja för att skapa vinst. Därför blir en miljöcertifiering 
inte den avgörande faktorn vid valet av leverantör.   
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Bilaga A  
 
Intervjuguide 
 

1. Namn och befattning? 
 

2. Företagets verksamhetsområde? 
 

3. Antal anställda? 
 

4. Vem/vilka bestämmer det slutgiltiga valet av leverantör? 
 

5. Känner ni till ISO 14001? 
 

6. Är ni miljöcertifierade, och om så är fallet, enligt vilken standard är ni certifierade? 
 

7. Känner ni till om era leverantörer är miljöcertifierade eller inte? Väljer ni leverantörer 
som både är miljöcertifierade och inte certifierade? Vad är bakgrunden till det? 

 
8. Vilka faktorer avgör när ni väljer mellan leverantörer? Vad tittar ni på?  
 
9. Kan ni rangordna dessa faktorer utifrån vad som är viktigast till det som är minst 

viktigt vid val av leverantör? 
 

10. Vilka metoder använder ni för att samla information gällande vilka leverantörer ni ska 
använda er av?  

 
11. Hur mycket tid lägger ni ner på att söka information om leverantörer?  

 
12. Blir leverantörer som är miljöcertifierade mer utmärkande vid er informationssökning? 

 
13. Hur utvärderar ni de leverantörer som ni funnit vid informationssökningen? 
 
14. Har er personliga känsla (preferenser) och leverantörens image någon inverkan vid 

utvärderingen? I så fall på vilket sätt? 
 
15. Hamnar ett företag högt upp på ”listan” över intressanta leverantörer ifall ni får intryck 

av att de är miljöcertifierade? Ser ni det som en fördel att era leverantörer är 
miljöcertifierade? 

 
16. Kan en miljöcertifiering påverka ert val av leverantörer? Varför eller varför inte? 
 
17. Hur stor inverkan har priset vid val av leverantör? Är ni beredda att betala ett högre 

pris till en leverantör som är miljöcertifierad? 
 

18. Om två företag har likadana erbjudanden och det enda som skiljer dessa åt är en 
miljöcertifiering. Vilken leverantör skulle ni välja? 
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19. Hur anser ni att en leverantör skall vara för att ni skall fortsätta köpa av denne? 
 

20. När ni valt en leverantör håller ni då er till denne även i fortsättningen, eller finns det 
något som skulle kunna göra att ni byter leverantör, i så fall vad?  

 
21. Kan en miljöcertifiering få er att byta leverantör trots en långvarig relation med en 

annan leverantör?  
 

22. Finns det något ni skulle vilja tillägga?  
 

23. Får vi återkomma med kompletterande frågor ifall det skulle behövas? 
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