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Sammanfattning 

 

Titel: Hållbar hemelektronik - En studie om svenska återförsäljares arbete för hållbara 

leverantörskedjor 

 

Författare: Emma Atterström och Gustav Persson 

 

Handledare: Mikael Ottosson 

 

Bakgrund: Det råder en i allmänhet ökad efterfrågan om hållbara leverantörskedjor. 

Tillverkningen av hemelektronik är däremot både socialt och miljömässigt icke-hållbar vilket 

på senare år har uppenbarat sig i stor omfattning. Med tanke på att återförsäljarna av 

hemelektronik är många gånger fler än tillverkarna är återförsäljarna i en potentiell 

beroendeställning gentemot tillverkarna vilket väcker intresse för hur svenska återförsäljare 

av hemelektronik bör verka för hållbara leverantörskedjor.  

 

Syfte: Denna studie avser att beskriva konsumenters efterfråga och myndigheters påverkan på 

hållbara leverantörskedjor, beskriva den potentiellt asymmetriska relationen mellan tillverkare 

och återförsäljare på hemelektronikmarknaden samt utforska hur svenska återförsäljare bör 

verka för en hållbar leverantörskedja. Detta med tanke på den i allmänhet ökade efterfrågan 

på hållbara leverantörskedjor och den potentiellt svaga förhandlingskraft som återförsäljare av 

hemelektronik i Sverige innehar gentemot tillverkare. 

 

Slutsats: Konsumenters efterfrågan om hållbara leverantörskedjor i hemelektroniken är låg 

medan myndigheters efterfrågan om hållbar hemelektronik yttrar sig i form av striktare 

lagar.  Beroendeställningen som svenska återförsäljare av hemelektronik har till tillverkare 

påverkar möjligheten att upprätthålla sina egenformulerade uppförandekod gentemot 

leverantörer, möjligheten till leverantörsbyte och garantin av en genomgående hållbarhet 

leverantörskedjan. För att påverka leverantörskedjorna till att bli mer hållbara använder 

sig  återförsäljarna av styrmedel som uppförandekoder för leverantörer, relationsbyggande, 

utbildning och tillit. För att dessa ska ha största möjliga effekt rekommenderas en 

kombination av flera styrmedel. Formella som informella.  

 



Kunskapsbidrag: Då studien varit inriktat mot den svenska hemelektronikmarknaden har 

gjort resultatet till en vidareutveckling av befintliga teorier. Studien förväntas vara ett bidrag 

för framförallt återförsäljande aktörer och branschorganisationer på den svenska 

hemelektronikmarknaden Vidare är även resultatet användbart för organisationer som 

identifierar sig i den beroendeställning som studiens fallföretag befinner sig i samt ämnar att 

påverka hållbarheten i sina leverantörskedjor.  

 

Nyckelord: Hållbarhet, leverantörskedja, asymmetri, formell styrning, informell styrning, 

hemelektronik 

  



Abstract 

Title: Sustainable consumer electronics - A thesis of Swedish retailers of consumer 

electronics work for sustainable supply chains 

 

Authors: Emma Atterström and Gustav Persson 

 

Supervisor: Mikael Ottosson 

 

Background: There is a generally growing demand for sustainable supply chains. On the 

other hand, the production of consumer electronics is both socially and environmentally 

unsustainable, which has been revealed in recent years. Considering that the retailers of 

consumer electronics are many times more than manufacturers, dealers could potentially be in 

a state of dependence against manufacturers, which raises interest in how Swedish retailers of 

consumer electronics can work for sustainable supply chains. 

 

Aim: This study intends to describe consumers’ demand governments’ impact on sustainable 

supply chains, describe the potentially asymmetric relationship between manufacturers and 

retailers in the consumer electronics market, as well as investigating how Swedish retailers 

should work for a sustainable supply chain. This in view of the generally increased demand 

for sustainable supply chains and the potentially weak negotiating power that retailers of 

consumer electronics in Sweden hold against manufacturers. 

 

Conclusion: Consumers' demand for sustainable supply chains in consumer electronics is 

low, while authorities demand for sustainable consumer electronics expresses itself in the 

form of stricter laws. Swedish electronic retailers dependency on manufacturers affects the 

ability to maintain their proprietary code of conduct vis-à-vis suppliers. Moreover it affects 

the possibility of switching suppliers and the guarantee of an overall sustainable supply chain. 

In order to influence the supply chains to become more sustainable, retailers use instruments 

such as codes of conducts for suppliers, relationship building, education and trust. In order for 

these to have the greatest effect, a combination of several instruments is recommended. 

Formal as informal. 

 



Contribution of knowledge: Since this study has been focused on the Swedish consumer 

electronics market has made the result a development of existing theories. The thesis is 

expected to be a contribution primarily for retailers and industry organizations that are active 

on the Swedish consumer electronics market. Furthermore, the result is also useful for 

organizations that identify themselves in the same dependency as the study’s cases and intend 

to influence the sustainability on their supply chain.  

 

Key words: Sustainability, supply chain, asymmetry, formal control, informal control, 

consumer electronics 
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1. Inledning 

 

 

I följande avsnitt beskrivs bakgrunden till studiens forskningsområde. Avsnittet fortsätter med 

en problemformulering, tidigare forskning inom studiens område och en motivering av varför 

det krävs vidare forskning inom ämnet. Avslutningsvis formuleras studiens bidrag, syfte samt 

forskningsfrågor. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Under de senaste decennierna har den nordiska konsumtionen av hemelektronik fyrdubblats 

(Stefansdotter, Steen-Knudsen, Falck, Hansen och Guldborg, 2016). Den tekniska 

innovationen och produktutvecklingen har en raskare takt än produktens livslängd vilket 

bidrar till en ökad konsumtion. På grund av att tillverkare av hemelektronik agerar på en 

global nivå och i många fall har sin tillverkning i avlägsna lågkostnadsländer gör att priset på 

hemelektronik sjunker vilket även det förstärker köpkraften hos den nordiska befolkningen.  

 

Globalisering definieras av Scherer, Palazzo och Matten (2009) som intensifieringen av 

sociala samspel mellan aktörer på avlägsna platser. Processen har sin grund i politiska beslut 

som exempelvis reducerade tullavgifter, eliminering av hinder för handel mellan länder, 

politiska omvälvningar och tekniska framsteg inom exempelvis kommunikation och transport. 

Tack vare detta minskar betydelsen av avstånd och leverantörskedjor kan nu sträcka sig över 

hela världen. Coughlan, Andersson, Stern och El-Ansary (2006) beskriver en leverantörskedja 

som ett flertal aktörer som är beroende av att de andra i kedjan ska utföra sin uppgift. 

Globaliseringen har bidragit till att tillverkande företag kan lägga sin produktion i 

lågkostnadsländer som Kina, även om företagets geografiska läge är långt ifrån Kina 

(Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013).  

 

Dessvärre innebär konsumtionsökningen av elektronik (Stefansdotter m.fl., 2016) samt 

globaliseringen (Scherer, Palazzo & Matten, 2009) negativa konsekvenser för miljön. Perkins, 

Brune-Drisse, Nxele och Sly (2014) menar att avfallet från elektroniken är ett växande globalt 

problem som bidrar till allvarlig miljöförstörelse. En forskarrapport från Kungliga Tekniska 



 2 

Högskolan år 2010 visade att IT-, telekom- och mediaprodukter, det vill säga produkter som 

datorer, mobiltelefoni, musikspelare, digitalkameror och spelkonsoler, stod för tre procent av 

koldioxidutsläppen i världen. Tre procent av koldioxidutsläppen i världen motsvarar 1 440 

miljarder ton koldioxid och har ursprung i såväl tillverkning som användning (Karlberg, 

2010). Dessa tekniker kan bli bland de största utsläppen av växthusgaser i framtiden (Global 

Reporting Initiative, 2012).  

 

Vetskapen kring de sociala förhållandena för arbetare på hemelektronikfabriker har på senare 

tid uppenbarats. I Kina, där stora elektroniktillverkare oftast har sin produktion, råder 12 till 

16 timmars arbetsdagar med en timlön som i många fall är under en dollar. Dessutom sover 

de anställda i sovsalar om 15 bäddar i fabriken (Blodget, 2012). De sociala och miljömässiga 

produktionsförhållanden som råder för tillverkningen av världens hemelektronik är således 

ekonomisk gynnsam för de tillverkande företagen vilket komplicerar en eventuell hållbar 

utveckling av situationen. Orsaken till att företagen kan använda sig av dessa villkor är att det 

i lågkostnadsländer inte råder samma omfattning på lagar gällande miljö och 

arbetsförhållanden som det gör i västvärlden (Van Weele, 2012; Barrientos & Smith, 2007).  

 

Detta sker samtidigt som intressenternas tryck ökar gällande företags kontroll över sina 

leverantörskedjor, både rörande miljömässig och social hållbarhet (Björklund, 2010) samt 

spårbarhet och transparens (Holm, 2016). Det här syns specifikt i Sverige. Svensk Handel 

(2016) presenterar i sin årliga rapport hur den svenska konsumentens intresse gällande 

hållbarhet växer. Förutom dagens konsumenters ökade efterfrågan om hållbarhet i företags 

leverantörskedjor och produkter råder det även en ökad efterfrågan från myndigheter och 

media som driver företag till att upprätthålla en hållbar leverantörskedja (Hall, Matos & 

Silvestre, 2012; Boström, Lockie & Mol, 2015; Svensk Handel, 2016; Stefansdotter m.fl, 

2016, Nord & Pisoni, 2017).  

 

1.2 Problematisering 

Van Weele (2012) menar att sammanslagningar och uppköp är särskilt vanliga inom 

detaljhandeln vilket skapat en koncentration av branschen. Utvecklingen innebär att antalet 

aktörer minskar vilket resulterar i att de kvarstående aktörerna har en ökad makt och 

marknadsandel vilket skapar en asymmetrisk marknad (Parment & Ottosson 2013). Även 

Porter (1979) samt Crook och Combs (2007) menar att när utbudet av säljare är mer 
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koncentrerat än utbudet av köpare innehar säljarna en starkare förhandlingskraft. Motsatsvis 

är en köpares förhandlingskraft svag när det finns många fler köpare än vad det finns säljare 

(ibid). I en sådan situation menar Crook och Combs (2007) att förmågan att påverka frågor 

om just hållbarhet försvagas. Inom hemelektronikbranschen är tillverkarna få och bestående 

av Samsung, Dell, Lenovo, Sony, Apple med flera. Återförsäljare av produkterna är däremot 

många gånger fler. Vid en exemplifierad sökning via prisjämförelsesajten Prisjakt (2017) av 

återförsäljare av mobiltelefonen Samsung Galaxy S7 SM-G930F 32GB visades 88 alternativ 

om var telefonen kan inhandlas bara i Sverige. Vidare sökningar på hemsidan visar att 

förhållandet mellan tillverkare och återförsäljare även gäller övrig hemelektronik.  

 

Enligt Porter (1979) påverkar faktorerna substitut för produkten, konkurrens från nya aktörer, 

kunders förhandlingsstyrka och leverantörers förhandlingsstyrka hur ett företag bör styra sin 

verksamhet. Därav förväntas den potentiellt asymmetriska relationen mellan svenska 

återförsäljare av hemelektronik och tillverkare av hemelektronik ha en inverkan på hur 

styrning för hållbara leverantörskedjor bör utformas optimalt (ibid). Styrning innefattar ett 

brett utbud av mekanismer för att rikta de anställdas beteende mot att förverkliga 

organisatoriska mål (Merchant & Van der Stede, 2012). Med styrmedel kan företag öka sin 

tillväxt, uppnå kostnadseffektivitet samt öka sin förmåga att kontrollera aktörer uppströms i 

leverantörskedjan (Lueg & Radlach, 2015). Även när hållbarhet införs som strategi, och på så 

vis i leverantörsrelationer, måste företagets styrning utvecklas. På så vis kan företaget påverka 

mer än interna processer, det kan även styra aktörer uppströms i leverantörskedjan till att 

arbeta med hållbarhet (Arjaliès & Mundy, 2013; Gimenez & Tachiwaza, 2012). Även 

Anthony (1965) menar att ett företag som implementerar ett ytterligare ändamål ska 

förverkliga detta med hjälp av styrning.  

 

Forskning har gjorts gällande hur konsumenter värderar hållbarhet generellt i sin konsumtion 

(Arjaliès & Mundy, 2013; Samy, Odemilin & Bampton, 2010; Krause, Handfield & Tyler, 

2007). I Svensk Handels (2016) årliga rapport påvisas det att svenska konsumenters och 

myndigheters intresse för hållbar konsumtion ökar och Stefansdotter m.fl. (2016) visar i sin 

studie en växande vilja att konsumera hållbar hemelektronik. I Sverige har det bedrivits 

forskning kring asymmetriska leverantörsrelationer inom livsmedelsindustrin (Rustan & 

Jonsson, 2016) och inom telekommunikation (Bergstrand & Malmström, 2015). Bergstrand 

och Malmström (2015) undersökte hur företaget Ericsson kunde flytta maktbalansen till en 

mer lönsam ställning och Rustan och Jonsson (2016) undersökte maktbalanser inom 



 4 

dagligvaruhandeln men motsvarande forskning inom hemelektronikbranschen saknas. 

Tidigare forskning kring hur hemelektronikens leverantörskedjor kan bli mer hållbara har 

främst utförts i andra delar av världen som Kina (IISD, 2008) och Taiwan (Hsu & Hu 2008). 

Forskning har även gjorts på hur organisationers val av styrmedel har potential till att bidra 

till bättre hållbarhet i samhället (Arjaliès & Mundy, 2013; Samy, Odemilin & Bampton, 2010; 

Krause, Handfield & Tyler, 2007). Det saknas däremot forsknings kring hur svenska 

återförsäljare av hemelektronik kan påverka hållbarheten i sin leverantörskedja just gällande 

när företaget befinner sig i en beroendeställning samt hur konsumenter värderar hållbarhet i 

specifikt hemelektronikprodukter.  

 

Denna studie bidrar akademiskt genom att fylla den kunskapslucka som existerar i 

forskningen gällande efterfrågan om hållbar hemelektronik i Sverige. Studien bidrar även 

akademiskt med hur återförsäljare av hemelektronik i Sverige kan påverka hållbarheten i 

deras leverantörskedjor samt hur deras beroendeställning till tillverkare påverkar detta. 

 

Studiens resultat bidrar praktiskt med en ökad förståelse för hur svenska återförsäljare av 

hemelektroniks beroendeställning påverkar deras förmåga till att upprätthålla en hållbar 

leverantörskedja. Studien bidrar även praktiskt med hur olika typer av styrmedels effektivitet 

med avseende på ökad hållbarhet i deras leverantörskedjor. Bidraget blir således en 

vidareutveckling av den befintliga forskningen applicerat på detta aktuella fall. 

 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Denna studie avser att beskriva konsumenters efterfråga och myndigheters påverkan på 

hållbara leverantörskedjor, beskriva den potentiellt asymmetriska relationen mellan tillverkare 

och återförsäljare på hemelektronikmarknaden samt utforska hur svenska återförsäljare bör 

verka för en hållbar leverantörskedja. Detta med tanke på den i allmänhet ökade efterfrågan 

på hållbara leverantörskedjor och den potentiellt svaga förhandlingskraft som återförsäljare av 

hemelektronik i Sverige innehar gentemot tillverkare. Forskningsfrågorna för denna uppsats 

är därför följande:  
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• Hur yttrar sig konsumenters efterfrågan och myndigheters påverkan på svenska 

återförsäljare av hemelektroniks hållbara leverantörskedjor? 

o Hur skiljer sig dessa från den i allmänt ökade efterfrågan på hållbara 

leverantörskedjor? 

• Befinner sig svenska återförsäljare av hemelektronik i en beroendeställning gentemot 

tillverkare?  

o Om ja, hur påverkar detta deras förmåga att agera hållbart? 

• Hur väl fungerar olika typer av styrmedel för hållbara leverantörskedjor och hur bör 

svenska återförsäljare av hemelektroniks styrning för hållbara leverantörskedjor vara 

utformad?  
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2. Metod 

 

Följande avsnitt inleds med att förklara studiens syfte. Vidare beskrivs valen av studiens 

vetenskapliga ansats, forskningsstrategi, forskningsmetod samt tillvägagångssätt. Avslutande 

i kapitlet förs en kritisk diskussion kring studiens metod och källor.  

 

 

Nedan följer en sammanställning av metodvalen i studien. 

 

Tabell 1. Sammanställning av metodval (egen illustration) 

 

2.1 Syfte 

Studiens syfte är att beskriva konsumenters efterfråga och myndigheters påverkan på 

hållbara leverantörskedjor, beskriva den potentiellt asymmetriska relationen mellan tillverkare 

och återförsäljare på hemelektronikmarknaden samt utforska hur svenska återförsäljare bör 

verka för en hållbar leverantörskedja. Studiens syfte har till viss mån varit beskrivande och till 

viss mån utforskande. Forskningsfrågan gällande konsumenter och myndigheters efterfrågan 

om hållbarhet samt forskningsfrågan om hur hemelektronikåterförsäljares potentiella 

beroendeställning till tillverkare påverkar deras förmåga att agera hållbart var av beskrivande 

art då de ämnade att förklara hur ett tillstånd såg ut vid en given tidpunkt. Syftet var även 

utforskande, i och med forskningsfrågan om hur väl olika typer av styrmedel för hållbara 

leverantörskedjor fungerar och hur svenska återförsäljare av hemelektroniks styrning för 

hållbara leverantörskedjor bör vara utformad. Den utforskande frågan ämnade således att 

utveckla ny och relativt okänd kunskap (Jacobsen, 2002). De beskrivande forskningsfrågorna 

bidrog med att bringa en ökad förståelse för fenomenet, medan den explorativa 
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forskningsfrågan bidrog med kunskapen om hur fenomenet kan hanteras (Saunders, Lewin & 

Thornhill, 2009; Jacobsen, 2002).  

 

2.2 Vetenskaplig ansats 

Studien inleddes med en teoretisk genomgång där kunskapsluckan som presenterades i avsnitt 

1.2. Problematisering identifierades och utifrån den tidigare forskningen formulerades 

studiens syfte. Inledningsvis utformades således studien med en deduktiv ansats, det vill säga 

att studien grundar sig i teori för att pröva huruvida resonemanget stämmer gentemot en 

empirisk insamling (Jacobsen, 2002). För att kunna beskriva och utforska den empiriska 

insamlingen och kunna besvara studiens syfte på bästa sätt har teorier även inhämtats löpande 

med studiens utveckling. Den deduktiva ansatsen har således även induktiva inslag, det vill 

säga att teorin samlas in utefter att den empiriska insamlingen är gjord. I takt med den 

empiriska insamlingen har således den teoretiska delen av studien utvecklats. Utöver den 

teoretiska referensramen anpassades även studiens syfte då den empiriska insamlingen visade 

på frågor som krävde större eller mindre utrymme. Denna typ av ansats, som består av både 

deduktiva och induktiva inslag, kallas för iterativ ansats (Bryman & Bell, 2013). Den 

teoretiska och den empiriska insamlingen till studien har således skett i upprepande form.  

 

Den iterativa ansatsen har inneburit att studien har varit mer flexibelt uppbyggd än vad 

deduktiva ansatser generellt är, där den teoretiska referensramen är bestämd från början. Efter 

den empiriska insamlingen fanns möjlighet till att utöka den teoretiska referensramen med 

teorier som visade sig vara av relevans vilket är en av fördelarna med den iterativa ansatsen 

(Jacobsen, 2002; Bryman & Bell, 2013). Den iterativa ansatsen har således bidragit till en 

anpassningsbarhet till all insamlad data. Vidare har denna studie varit begränsad tidsmässigt 

vilket har inneburit en praktisk svårighet att helt utnyttja möjligheten till att iterera i en alltför 

hög grad. Det eftersom insamling och analys av kvalitativ data i många fall är tidskrävande 

(Bryman & Bell, 2013).  

 

2.3 Forskningsstrategi och forskningsmetod 

Studien har varit av kvalitativ art. Kvalitativa studier karaktäriseras av att de undersöker ett 

fenomen i en specifik kontext (Justesen & Mik-Meyer, 2001). Studien behandlar den 

potentiellt asymmetriska relationen mellan tillverkare och återförsäljare på 

hemelektronikmarknaden och hur svenska återförsäljare bör verka för en hållbar 
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leverantörskedja vilket är just ett fenomen i en specifik kontext. Studien undersökte intensivt 

då den undersökte få enheter, sex stycken, men desto fler variabler i dessa. Denna 

forskningsstrategi stämmer överens med hur den kvalitativa forskningen vanligen är utformad 

(Jacobsen, 2002). Även Merriam (1994) menar att syftet med ett kvalitativt angreppssätt är att 

försöka nå förståelse för fenomenet. 

 

Valet av intervju som forskningsmetod motiveras av att studien ämnade att samla in intensiv 

empiri för att besvara syftet, snarare än extensiv (Bryman & Bell, 2013). Se avsnitt 2.5.3 

Datainsamling för genomförande av intervjuer och bilaga 1 och 2 för intervjuguide. 

 

2.4 Forskningsmetod 

Studiens forskningsmetod var fallstudie då det är passande när forskaren ämnar att beskriva 

en kontex i en specifik situation eller plats (Jacobsen, 2002; Merriam, 1994) vilket är 

överensstämmande med denna studie. 

 

Målet med denna studie har varit att skapa en helhetsbild och djupare insikt i hur svenska 

återförsäljare av hemelektronik bör verka för att påverka hållbarheten i deras 

leverantörskedjor, det vill säga en enda kontext. Enligt Merriam (1994) bör studier som är av 

kvalitativ art och som ämnar skapa en djupare insikt vara i just fallstudieform.  Vad detta 

innebär är att fallstudien som metod för denna uppsats har syftat till att nå en djupare insikt 

om hur en specifik situation fungerar och hur de inblandade individerna som medverkar 

uppfattar den valda situationen (Merriam, 1994). Studien har därför inte syftat till att uppnå 

ett generaliserbart resultat, utan resultatet är specifikt användbart för det enskilda fallet som 

har undersökts inom den specifika kontexten (Jacobsen, 2002). 

 

2.5 Tillvägagångssätt 

2.5.1 Teoretisk referensram 

För att skapa en förståelse för ämnet och vilken litteratur som var aktuell läste författarna till 

en början tidigare studier som hanterade frågor närliggande till denna studie. De databaserna 

som har använts för vidare litteratursökning är främst Unisearch på Linköpings Bibliotek, 

Scopus, DiVA portal och Google Scholar. Uppbyggnaden av den teoretiska referensramen är 

formad för att dels presentera teorier kring hållbara leverantörskedjor, asymmetriska 

relationer samt styrmedel. De sökord som har använts i databaserna för insamling av lämplig 
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teori var bland annat  supply chains, sustainable supply chains, power-dependence, 

asymmetric relations, buyer seller relations, formal control och informal control. 

 

2.5.2 Urval 

Två svenska återförsäljare av hemelektronik och två branschorganisationer samt en biträdande 

professor har intervjuats och en ytterligare svensk återförsäljare av hemelektronik har 

undersökts via sekundärdata. Orsaken till valet att intervjua återförsäljare, 

branschorganisationer samt en biträdande professor var att dessa aktörer ansågs kunna bidra 

med relevant kunskap och information från olika perspektiv. Bryman och Bell (2013) menar 

att det är vanligt att skapa förståelse för en fenomen genom att intervjua experter på området 

och detta är något som praktiserats i denna studie. De företag som har studerats är alla 

svenska återförsäljare av hemelektronik. Branschorganisationerna var verksamma inom IT-, 

telekom- och elektronikbranschen. Respondenterna har således varit experter på studiens 

område från olika perspektiv. Biträdande professorn vid Linköpings Universitet har valt att 

vara anonym. Samtliga som har intervjuats har varit positionerade i Sverige och valdes av 

praktiska skäl då detta förenklade genomförandet av intervjuerna och minskade risken för 

kommunikationsfel.  

 

Det urval författarna använde sig av var ett målstyrt urval vilket innebar en form av icke-

sannolikhetsurval (Bryman & Bell, 2013). Författarna har valt företag och aktörer strategiskt 

som varit relevanta för att kunna besvara de forskningsfrågor som formulerats. Det första 

steget i urvalsprocessen är enligt Jacobsen (2002) att författarna skaffar sig en överblick över 

de objekt som skulle vara intressanta att undersöka för studiens syfte i det fall obegränsat med 

tid, pengar och analysmöjligheter hade existerat. Detta steg utfördes tidigt av författarna och 

hemelektronikbranschens återförsäljare, branschorganisationer och forskare inom hållbara 

leverantörskedjor granskades för att se vilka företag som skulle vara av intresse. Det andra 

steget var att kategorisera populationen i undergrupper varav de återförsäljare av 

hemelektronik som agerade på den svenska marknaden med likvärdig omsättning och som var 

tillgängliga för intervju valdes som empiriskt urval. Likvärdigheten i urvalet gav författarna 

anledning att anta att samtliga av dessa företag hade liknande utmaningar gällande påverkan 

på hållbarheten uppströms i sina leverantörskedjor. De två branschorganisationerna agerar 

som samarbetande funktioner mellan konsumenter och leverantörer. Deras huvudsakliga 

uppgift är att informera samhället i helhet vad som pågår i branschen samt att bevaka frågor 

som rör miljö och politik inom branschen. De har därav kompetens och inblick i de områden 
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studien berörde. Branschorganisationerna kunde därför besvara frågor utifrån ett mer 

översiktligt perspektiv än återförsäljarna. Biträdande professorn vid Linköpings Universitet 

besatt möjlighet till att svara på intervjufrågorna från ett mer teoretiskt perspektiv. 

Tillsammans kompletterade dessa varandra och förväntades ge en djup förståelse av 

situationen. Samtliga respondenter inom företagen och branschorganisationerna var 

strategiskt valda och arbetade eller hade god kunskap om hållbarhet och/eller 

leverantörskedjor. Nedan följer en sammanställning av det empiriska urvalet. 

 

 

Tabell 2. Sammanställning av empiriskt urval (egen illustration) 

 

2.5.3 Datainsamling 

Primärdata 

Intervjuer stod för majoriteten av den insamlade empirin med anledning av att de ger rik 

information och en möjlighet för respondenten att utveckla sina svar på ett sätt som inte är 

möjligt med exempelvis enkätundersökningar (Bryman & Bell, 2013). Intervjuerna som 

genomfördes var semistrukturerade och hade en uppsättning av frågor som kan ses som ett 

frågeschema. Vissa avvikelser gjordes i intervjuerna beroende på i vilken riktning de styrdes. 

Frågorna formulerades i förväg mer allmänt än vad en fullständigt strukturerad intervju skulle 

gjort och intervjupersonen hade stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Semistruktur 

som intervjuform baserades på avsikten att kunna styra intervjun för att samla in den empiri 

som syftades till och som under tiden visade sig vara relevant. Att det i grund och botten 

fanns en struktur gav möjligheten att jämföra flera intervjuer. I slutskedet av intervjuerna 

lämnades utrymme för att komplettera med ytterligare information som inte täcktes av 

intervjuguiden (Bryman & Bell, 2013). Vid utforskande studier, som denna delvis är, menar 

Justesen och Mik-Meyer (2011) att det är fördelaktigt att använda sig av semistrukturerade 
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intervjuer eftersom det ger möjlighet till att ställa mer öppna frågor och dessutom följdfrågor 

vilket ger möjlighet till att nå en djupare förståelse. 

 

Inför intervjuerna utformades en intervjuguide (se bilaga 1 & 2) vilket är vanligt vid 

semistrukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2013). Intervjuguiden bestod av olika teman 

som vardera innehöll ett antal frågor. Intervjuguiden utvecklades utifrån den teoretiska 

referensramen samt med hjälp av studiens handledare med anledning av att säkerställa 

frågornas logik och kvalitet. 

 

Sekundärdata 

Som komplement till primärdatan har dokument som fallföretagen utfärdat gällande 

fenomenet studerats. Syftet med att använda sekundära dokument var att komplettera 

intervjuerna med generell information om fallföretagen och dess specifika processer. De 

dokument som har använts i studien är fallföretagens hemsidor, årsredovisningar, 

hållbarhetsredovisningar och uppförandekoder för leverantörer. Fallföretagens hemsidor och 

årsredovisningar har använts framför allt för att beskriva de olika företagen medan företagens 

hållbarhetsredovisningar och uppförandekoder för leverantörer har använts för att besvara 

studiens syfte och forskningsfrågor.  

 

2.5.4 Behandling av empiriskt material 

För att skapa en enkelhet kring behandling av intervjumaterial valde författarna att redan 

innan processen dela upp respondenterna i grupper. Den första intervjun som genomfördes 

var med en biträdande professor vid Linköpings Universitet, sedan följde processen med att 

intervjua fallföretagen och avslutningsvis branschorganisationer. 

 

I kombination med att intervjusessionerna spelades in fördes utförliga anteckningar av vad 

som sades. I efterhand sammanställdes dessa i tematiska kategorier som studien ämnade att 

analysera och diskutera kring. Poängen med att noggrant formulera en löpande text av 

intervjuerna var att skapa en sammanhängande konstruktion av rådatan, öppna upp för 

möjligheten att se mönster i kommande jämförelser samt för att eliminera eventuell 

betydelselös information (Jacobsen, 2002). 
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2.5.5 Analysmetod 

För att främja jämförelsen av den empiriskt insamlade datan har forskarna till denna studie 

valt att nyttja en tematisk analys. En tematisk analys är enligt Bryman och Bell (2013) ett 

vanligt angreppssätt vid kvalitativa studier. Den empiriskt insamlade datan sammanfattades 

och utifrån detta kunde teman identifieras. Efter tematiseringen gjordes en sållning av den 

betydelselösa informationen och den väsentliga informationen kvarstod vilket 

minskade  komplexiteten i rådatan. Vidare hjälpte detta även för att hitta mönster i det 

insamlade empiriska materialet samt för att med större enkelhet kunna jämföra de olika 

fallföretagens svar med varandra. 

 

I Avsnitt 4. Presentation av empiriskt urval sammanställs fallföretagen, 

branschorganisationerna och biträdande professorn. Vidare följer en redogörelse av den 

empiriska insamlingen i avsnitt 5. Analys tillsammans med studiens analys med fokus på 

forskningsfrågorna. Istället för att ha ett separat empiriskt avsnitt har empirin varit inbyggd i 

analysen med syfte att undvika upprepning och underlätta för läsaren (Rienecker & Stray 

Jørgensen, 2008).  

 

Empirin har inledningsvis jämförts med varandra. Resultatet av den empiriska jämförelsen har 

följaktligen jämförts mot den teoretiska referensramen i avsnitt 5.2. Hur ser konsumenter och 

myndigheters efterfrågan om svenska återförsäljare av hemelektroniks hållbara 

leverantörskedjor ut och hur skiljer sig detta från den i allmänhet ökade efterfrågan om 

hållbara leverantörskedjor?. I övriga forskningsfrågor analyseras den insamlade empirin med 

hjälp av den teoretiska referensramen. Den teoretiska referensramen består av tre 

huvudområden: Hållbara leverantörskedjor, asymmetriska relationer och styrning av 

leverantörsrelationer. I modellen är de tre huvudområdena placerade på rad för att illustrera 

hur den potentiellt asymmetriska relationen mellan svenska återförsäljare av hemelektronik 

och hemelektronikens tillverkare kan påverka svenska återförsäljare av hemelektroniks 

förmåga att med hjälp av styrning upprätta hållbara leverantörskedjor. Tillsammans täcker 

dessa ämnesområden situationen för återförsäljare av hemelektronik i Sverige. 

Ämnesområdena ligger till grund för analysen och är formulerade för att varje ämnesområde, 

med vissa inslag från övriga områden, ska kunna besvara en forskningsfråga var. 
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Figur 1. Analysmodell (egen illustration) 

 

2.6 Kvalitet 

Bryman och Bell (2013) skriver om hur Lincoln och Guba (1985) och Guba och Lincoln 

(1994) menar att det i kvalitativ forskning behövs alternativ till de begrepp som validitet och 

reliabilitet står för. De föreslår trovärdighet ett grundläggande kriterium för en kvalitativ 

undersöknings kvalitet. Trovärdighet består av fyra delar; tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och konfirmering (Bryman & Bell, 2013). 

 

2.6.1 Tillförlitlighet 

För att kunna säkerställa tillförlitligheten i uppsatsen har en uppföljande validering av empirin 

gjorts, en så kallad respondentvalidering (Bryman & Bell, 2013). Den empiriska 

sammanställningen presenterades för de personer som genom intervju bidrog till det 

empiriska materialet. Respondenterna fick då möjlighet kommentera och eventuellt korrigera 

den empiri som av dem ansågs vara felaktig. Respondentvalideringen skapade en säkerhet att 

den insamlade datan speglade verkligheten och eventuella missförstånd kunde korrigeras. 

Samtliga intervjusessioner utom en spelades in för att öppna upp för möjligheten att återigen 

lyssna på intervjuerna och gemensamt vara överens över det empiriska materialets innebörd 

samt för att erhålla en tillförlitlig och rättvisande tolkning av empirin att analysera (ibid). Den 

intervjusession som inte spelades in var på grund av att respondenten önskade att inte bli 
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inspelad. Semistrukturen i intervjun främjade tillförlitligheten i uppsatsen eftersom utrymme 

fanns för att komplettera med ytterligare information som inte täcktes av intervjuguiden 

(Justesen & Mik-Meyer, 2010). Faktumet att återförsäljarna och branschorganisationerna har 

kunskap från olika perspektiv i hemelektronikbranschen har inneburit en empirisk 

tillförlitlighet. Den biträdande professorn bidrog till den empiriska tillförlitligheten med hjälp 

av ett ytterligare perspektiv inom leverantörskedjor och hållbarhet. 

 

2.6.2 Överförbarhet 

Med överförbarhet menas huruvida resultaten skulle stämma överens och vara användbara i 

en annan situation eller kontext (Bryman & Bell, 2013). Då fallstudier inriktas på just 

specifika fall innebär detta att generalisering ofta är ett problem men fördelen med fallstudier 

är inte dess generaliserbarhet utan snarare den intensiva förståelse för det studerade fallet 

(ibid). Denna rapport har undersökt tre fallföretag och intervjuat två branschorganisationer 

samt en biträdande professor. Alla dessa är specifika fall med unika upplevelser som inte kan 

appliceras på generella situationer utan främst de som som har liknande förutsättningar. För 

att ge läsare möjligheten till att bedöma hur pass överförbart studiens resultat är har en 

redogörelse för de detaljer som ingår för fallföretagen, branschorganisationerna och 

biträdande professorn formulerats i avsnitt 4. Presentation av empiriskt urval samt för 

insamlingen av datan i avsnitt 2.5.3. Datainsamling och behandling av empiriskt material i 

avsnitt 2.5.4. Behandling av empiriskt material. 

 

2.6.3 Pålitlighet 

För att garantera pålitligheten i uppsatsen har en redogörelse av alla faser i 

undersökningsprocessen utförts. Studien har en fullständig redogörelse för 

forskningsprocessen i avsnitt 2. Metod där läsaren finner information om  hur processen har 

sett ut gällande val av problemformulering, val av undersökningspersoner, intervjuutskrifter 

och så vidare. Processen har även granskats av utomstående personer som handledare och 

opponerande studenter för att säkerställa dess kvalitet. 

 

2.6.4 Konfirmering 

Samtliga intervjuer har utgått från samma intervjuguide men dessa har anpassats för om 

intervjun hölls för ett fallföretag respektive branschorganisation eller biträdande professorn 

(se bilaga 1 och 2). Syftet med denna studie inte har varit att finna en objektiv sanning och 
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därför har det innan intervjuerna tydliggjorts för respondenterna att det inte har funnits något 

svar som är mer rätt än ett annat. Bryman och Bell (2013) menar att det inte är möjligt att vara 

helt objektiv men att författare ska säkerställa att inte exempelvis personliga värderingar 

medvetet har påverkat studiens resultat. För att konfirmera att uppsatsens resultat inte är 

påverkat av författarnas personliga värderingar eller teoretiska inriktning har respondenterna 

utvärderat med hjälp av en respondentvalidering i vilken utsträckning resultaten går att styrka 

(Bryman & Bell, 2013). Med hjälp av respondentvalideringen har det säkerställts att den 

insamlade empirin från fallföretagen, branschorganisationer samt den biträdande professorn 

inte blivit påverkad eller felaktigt uppfattad av studiens författare. 

 

2.7 Etiska aspekter 

Forskning är viktigt för både individens och samhällets utveckling men samtidigt måste det 

råda ett skydd mot individen. För att säkerställa att medverkande i denna studie behandlats på 

korrekt sätt och inte kommit till skada har denna studie haft mål att utgå ifrån ett etiskt 

förhållningssätt (Vetenskapsrådet, 2002). Därför har Vetenskapsrådets (2002) forskningskrav 

använts som utgångspunkt i denna studie. Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra 

grundläggande krav som är till för individskyddet. Dessa är informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att forskaren skall vara noga med att informera de individer som 

väljer att medverka i studien om vad som är syftet med den aktuella forskningen. Individerna 

som medverkar i studien skall upplysas om att deras medverkan är frivillig, att de har full rätt 

att avbryta sin medverkan samt att all information som samlas in i studien enbart kommer att 

användas till forskningen (Vetenskapsrådet, 2002). För att uppfylla detta krav har det 

tydliggjorts vid första mailkontakt att det är frivilligt att medverka i denna studie. Det har 

även lämnats information gällande vilket område studien skulle beröra samt vad syftet med 

studien var.   

 

Samtyckeskravet innebär att deltagare i en studie själva har rätt att bestämma över sin 

medverkan i studien (ibid). Forskare skall vara noga med att inhämta uppgiftslämnarens 

samtycke och i de fallen medverkande är under 15 år och studien är av etiskt känslig karaktär 

bör samtycke från föräldrar eller vårdnadshavare inhämtas (ibid). Ingen av de medverkande i 
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studien har varit under 15 år och det belystes redan vid första mailkontakt att det var fullt 

frivilligt att delta i studien.  

 

Konfidentialitetskravet behandlar vikten av att alla studiens medverkandes identiteter skall 

ges största möjliga konfidentialitet och att deras personuppgifter skall förvaras för att ingen 

obehörig ska kunna få tag på dem (ibid). Konfidentialitetskravet har uppfyllts då intervjuerna 

som har genomförts i denna studie skedde i ostörda rum. På detta vis undveks att obehöriga 

tog del av de medverkandes svar. Vidare inleddes varje intervju med att frågor gällande 

huruvida respondenten önskade vara anonym, samt kring tillåtelse av inspelning av intervjun 

för egen användning. Den insamlade empirin har behandlats enbart av författarna för att 

säkerställa största möjliga konfidentialitet för de medverkande.  

 

Nyttjandekravet innebär att alla uppgifter som samlats in under studiens gång som berör 

enskilda personer endast får användas i forskningssyfte (ibid). För att uppfylla detta krav har 

all den data som samlats in under intervjusessionerna sparats på en privat dator för att 

säkerställa att ingen obehörig ska få tillgång till informationen.  

 

2.8 Käll- och metodkritik 

Bryman och Bell (2013) menar att det finns en problematik i att förlita sig på sekundärkällor 

då det finns en risk att ursprungskällan kan vara felaktigt tolkad. Referering till artiklar har 

därför i största mån varit till primärkällan. Vidare har även endast vetenskapliga artiklar 

använts för att säkerställa att informationen är av akademisk kvalitet.  

 

Huvudparten av studiens analys grundar sig i primärdata från anställda hos återförsäljare av 

hemelektronik, branschorganisationer och en biträdande professor. Att samla in data från 

anställda på företag har inneburit en risk då anställda kan presentera informationen utifrån ett 

för företaget fördelaktigt perspektiv (Alvesson & Sköldberg, 2008). Risken bör primärt beröra 

de fallföretagen som har deltagit i studien då studiens forskningsfrågor har behandlat ämnen 

som kan ses som känsliga, exempelvis vilken aktör som är mest drivande i hållbarhetsfrågor 

och huruvida återförsäljarnas kunder värderar hållbarhet i hemelektronikprodukter. Studiens 

författare har haft detta i beaktning men menar samtidigt att fallföretagens svar under 

intervjusessionerna inte givit några indikationer mot att ha varit vinklade. Vidare har 

branschorganisationerna och den biträdande professorn fått lika stort utrymme att bidra med 
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sina kunskaper som fallföretagen. Då dessa aktörer har kunnat bidra till samma 

forskningsfrågor men från annat perspektiv än fallföretagen har detta givit studien en mer 

trovärdig bild av fenomenet. Genomgående har de respondenternas svar under 

intervjusessionerna har varit utförliga både gällande de positiva och negativa aspekterna. 

 

Sekundärdata i form av exempelvis dokument som är utfärdade av fallföretagen själva har 

burit på risken att den är framställd på ett sätt som gynnar företaget. Vid den empiriska 

insamlingen av Clas Ohlson användes endast källor som företaget själva har utfärdat. Det vill 

säga dokument som årsredovisning, hållbarhetsrapport och uppförandekoder mot leverantörer. 

Eftersom ingen intervju utfördes med företaget finns således risken att denna del av empirin 

är vinklad till Clas Ohlsons egen fördel.  

 

Dessutom innehåller Clas Ohlsons sortiment 15 000 olika artiklar inom fem huvudområden: 

elektronik, media, fritid, bygg och hem (Clas Ohlson, 2017c). Tre av Clas Ohlsons 

produktområden (fritid, bygg & hem) berör således produktsortiment som inte bör ställas i 

jämförelse med med övriga fallföretags hemelektroniksortiment. Dokument som använts i 

studien berör Clas Ohlson som helhet vilket har gjort det svårare att jämföra företagets 

upplevelser om asymmetri och efterfrågan om hållbara leverantörskedjor med de andra 

fallföretagen. Detta är något som har tagits till hänsyn i analysen. 
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3. Teoretisk referensram 

 

I detta avsnitt följer studiens teoretiska referensram. Avsnittet är upplagt på det viset att den 

teori som presenteras är i enlighet med studiens forskningsfrågor. Inledningsvis presenteras 

teorier om hållbara leverantörskedjor som sedan följs av teorier om asymmetriska relationer. 

Avslutningsvis presenteras teorier om styrning av asymmetriska leverantörsrelationer.  

 

 

3.1 Hållbara leverantörskedjor  

Parment och Ottosson (2013) menar att en grundläggande fråga för företag generellt är 

huruvida man som producent ska utföra samtliga aktiviteter från produktion till konsument 

eller om vissa aktiviteter ska utföras av en extern aktör. Ett exempel på sådan aktivitet kan 

vara när en återförsäljare av hemelektronik köper in produkter av ett annat företag för att 

sälja. På detta vis kan både pengar och komplexitet besparas (Coughlan, 2006). Parment och 

Ottosson (2013) menar att företag som inte styr hela sin leverantörskedja, som exempelvis 

återförsäljare, inte har kontroll över hur samtliga aktiviteter utförs vilket kan innebära 

konsekvenser för varumärket som företaget inte rår över. 

 

Enligt Brammer, Hoejmose och Millington (2011) är attraktion från kunder, bibehållande av 

kunder, rykte och varumärkesuppfattning de största anledningarna till att företag som agerar 

globalt bör verka för hållbarhet i sina leverantörskedjor. Vidare menar författarna att den 

största pressen för att implementera en hållbar leverantörskedja i exempelvis 

elektronikbranschen kommer från just konsumenter, men även från andra håll som 

exempelvis myndigheter. 

 

För att leverantörskedjor ska bli hållbara måste det ske en samordning av hela 

leverantörskedjan och av de olika aktörernas hållbarhetsarbete (Corbett och Kleindorfer, 

2003). Om leverantörskedjan inte är integrerad och aktörer högre upp inte är hållbara menar 

Faruk m.fl. (2002) att den beroende aktörens hållbarhetsarbete kan tillintetgöras.  

 

3.1.1 Orsak till icke-hållbara leverantörskedjor 

Barrientos och Smith (2007) menar att hållbar produktion innebär högre kostnader vilket i sin 

tur genererar ett högre pris på produkten. Det inköpande företaget har tillsammans med 
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konsumenternas efterfråga på hållbara produkter fortfarande krav på låga kostnader och 

leveranstid vilka båda ökar vid en hållbar produktion. Vidare menar författarna att det 

inköpande företaget, som exempelvis återförsäljare, inte har råd att köpa in den hållbara 

produkten vilket gör att det producerande företaget trots allt fortsätter producera icke-hållbart 

(ibid). 

 

Utöver att produktionen av hemelektronik i exempelvis Kina innebär kostnadsreduceringar 

(Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013) skriver Varley (2001) om hur olika produkter kan 

vara bundna till specifika länder. Vissa råvaror kan endast utvinnas i ett fåtal länder och måste 

därefter importeras för att andra länder ska tillverka produkten. Andra produkter är 

begränsade till ett visst antal länder då de endast tillverkas där, ofta på grund av att de råvaror 

som krävs för produktionen endast finns tillgängliga i det aktuella landet. Dagens möjlighet 

till att göra globala inköp innebär längre ledtider på grund av de stora avstånden. Däremot är 

vidden av produkter som är tillgängliga att köpa in markant större och de utländska aktörerna 

erbjuder oftast lägre kostnader. Vid en eventuell lokal produktion skulle förmågan att snabbt 

svara på lokala förändringar i konsumentefterfrågan, som en efterfrågan på hållbarhet, vara 

större. Eftersom produkter kan köpas in globalt för ett så pass mycket lägre pris menar 

författaren att återförsäljande företag kommer fortsätta köpa in globalt, och inte lokalt (ibid). 

 

De produktionsförhållanden som råder för dagens hemelektronik är alltså både ekonomiskt 

gynnsam och praktiskt underlättande för de tillverkande företagen. Denna bekvämlighet för 

tillverkande företag förväntas fortsätta motverka att produktionsförhållandena och i sin tur 

leverantörskedjorna blir mer hållbara (Barrientos och Smith, 2007). 

 

3.1.2 Påtryckningar om hållbarhet från konsumenter  

Svensk Handel (2016) skriver i sin årliga rapport om hur svenskarnas intresse för hållbar 

konsumtion ökar. Vid en undersökning ansåg sju av tio konsumenter att det är viktigt att 

företagen som producerar de produkter de köper är hållbara eller i alla fall arbetar aktivt med 

hållbarhet. Denna utveckling går i rask takt; uppemot tre av fem konsumenter lägger mer 

pengar på hållbara varor än vad de gjorde för bara ett år sedan. Sex av tio konsumenter avstår 

till och med från att köpa produkter som har en negativ påverkan på miljön eller samhället. 78 

procent av konsumenter till sällanköpsvaror, exempelvis datorer, anser det viktigt att ha 

vetskap om under vilka förhållanden produkten produceras. Lika många valde att köpa 

produkter som faktiskt bidrar till hållbar utveckling. Rapporten pekar alltså på att hållbarhet är 



 21 

förutom en fråga om ansvar även är ett sätt att skapa mervärde för kunden och öka företags 

försäljning samt konkurrenskraft (ibid). Enligt Stefansdotter m.fl. (2016) ökar även viljan att 

konsumera just hållbar hemelektronik. Dels ligger det i konsumentens intresse att använda sig 

av miljövänliga alternativ som håller en längre tid. Det är också kostnadseffektivt för 

konsumenten i och med ett minskat behov till att ständigt konsumera nya produkter. En 

minskad konsumtion bidrar även till en hållbar utveckling i form av minskat behov av 

storskalig och miljöpåfrestande tillverkning (ibid). Förutom att viljan att konsumera hållbar 

elektronik ökar (Stefansdotter m.fl., 2016) menar även Van Weele (2012) att företag inte är 

konkurrenskraftiga å konsumenters vägnar om de endast är vinstdrivande. Ett företags 

leverantörskedja måste även verka för en hållbar framtid (ibid). Van Weele (2009) menar att 

det är en stor utmaning för företag att utveckla hållbara affärsprocesser för att inte enbart 

fokusera på ekonomiska fördelar.  

 

Holm (2016) menar att kunden är den centrala anledningen till ett företags sociala och 

miljömässiga åtaganden. Det är kritiskt att ha kontroll över sin leverantörskedja på grund av 

konsumenternas krav på spårbarhet och transparens gällande dessa områden. Om denna 

spårbarhet och transparens inte är tillgänglig ett företagets varumärke att ta skada (Holm, 

2016; Björklund, 2010). Pedersen och Andersen (2006) förstärker samma tes och menar att 

samtliga delar av leverantörskedjan bör bli hållbara. Företag hålls ansvariga för vilka sociala- 

och miljömässiga förhållanden deras produkt/-er produceras under och ett företag som 

misslyckas med detta ökar risken för icke-hållbart agerande vilket i sin tur kan skada 

företagets varumärke (ibid). Företag vars leverantörskedjor inte är hållbara riskerar således att 

få sitt varumärke skadat (Chapin, 2016; Carnevale & Mazzuca, 2014; Miles & Covin, 2000; 

Lai, Chiu, Yang & Pai, 2010; Grimm, Hofsteetter & Sarkis, 2016).  

 

3.1.3 Påtryckningar om hållbarhet från myndigheter 

Andra externa faktorer som driver ett företag till att börja arbeta för en mer hållbar 

leverantörskedja är enligt Hall, Matos och Silvestre (2012) främst efterfrågan från 

myndigheter, media och allmänhetens oro över företagets sociala och miljömässiga påverkan. 

Även Boström, Jönsson, Lockie och Mol (2015) menar att företag idag blir pressade av 

myndigheter och allmänheten till att agera mer hållbart och frångå äldre tankesätt som att 

enbart skapa vinst för företaget. EU-lagstiftning har uppkommit gällande trävarors ursprung 

och kring konfliktmineraler (Sandow), det vill säga mineraler som genom dess utvinning 

stödjer konflikter (Nationalencyklopedin, 2017). I England finns en lag, Modern Slavery Act, 
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som säkerställer att trafficking och tvångsarbete inte förekommer i företags leverantörskedjor. 

Denna lag berör svenska företag som bedriver försäljning till brittiska företag (Fotnot Maria 

Sandow, e-postreferat). Företagen ska nu alltså ha översikt över hela kedjan av leverantörer. 

 

Den ökade medvetenheten hos konsumenter och krav på transparenta leverantörsled samt nya 

lagar om exempelvis miljöskatter är således de just nu största pådrivarna för en hållbar 

leverantörskedja (Svensk Handel, 2016; Nord & Pisoni, 2017; Hall, Matos & Silvestre. 2012; 

Boström m.fl., 2015).  

 

3.2 Asymmetriska relationer  

Asymmetri i en relation existerar när det finns en obalans mellan de olika aktörerna där en av 

aktörerna kan styra relationen till sin egen vinning (Johnson & Ford, 2011). En utbredd 

definition av makt är förmågan hos en aktör att påverka en annan till att agera på ett sätt som 

de i annat fall inte hade valt att göra (Emerson 1962; Coughlan m.fl. 2006). Coughlan m.fl. 

(2006) definierar beroende som nyttan som tillhandahålls för aktören i beroendeställning, det 

vill säga motsatsen till makt. 

 

3.2.1 Mängd leverantörer 

Beroende på hur många kanaler en producent säljer genom påverkas dess lojalitet till 

återförsäljarna (Parment & Ottosson, 2013). Heese (2015) samt Gadde och Håkansson (1998) 

menar att företag som bedriver single sourcing kan uppnå kostnadsreduceringar. Ett företag 

som koncentrerar sina samtliga inköp till en leverantör blir mer ekonomiskt intressant för 

säljaren. Samtidigt innebär detta att förhandlingskraften ligger på säljarens sida då köparen 

inte lätt kan byta till en alternativ leverantör om erbjudandet inte är bra nog. Om köparen 

däremot är i dominerande ställning relativt säljaren innebär single sourcing inte samma 

negativa effekter eftersom denne i detta fall kan ställa krav på säljaren (ibid). Å andra sidan 

kan en svag köpare minska sitt beroende genom att använda sig av flera leverantörer och på så 

vis ha alternativ om en leverantör inte fullgör sitt åtagande tillräckligt. En svag köpare bör 

därför använda sig av flera möjliga leverantörer för att upprätthålla rimliga alternativ (ibid). 

 

Försäljning genom flera kanaler gör producentens beroende av den enskilda återförsäljaren 

mindre och vice versa. Om exempelvis en återförsäljare väljer att avbryta samarbetet, har 

producenten fortfarande många andra återförsäljare att luta sig tillbaka mot. Om 
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återförsäljaren på något vis är beroende av producenten, blir denne lojal vilket gör att 

tillverkaren har möjlighet till att ställa krav medan andra delar av leverantörskedjan anpassar 

sig. Det blir således en makt- respektive beroendeställning (Parment & Ottosson 2013). 

 

3.3 Styrning av leverantörsrelationer 

Gimenez och Tachizawa (2012) menar att det idag finns ett gap mellan företags strategier för 

hållbara leverantörskedjor och realiseringen av dem men att det finns flera sätt att leva upp till 

dem. För att förverkliga en organisations mål ska organisationen bedriva ekonomisk styrning 

(Merchant & Van der Stede, 2012). När hållbarhet införs i företags strategi, och på så vis i 

leverantörsrelationer, måste den ekonomiska styrningen utvecklas och dessutom kan detta 

påverka företags leverantörer till att agera mer hållbart (Arjaliès & Mundy, 2013; Gimenez & 

Tachiwaza, 2012). Ekonomisk styrning kan bestå av formella och informella styrmedel 

(Anthony, 1965) och förekomma inom ett företag (intraorganisatorisk) eller mellan företag 

(interorganisatorisk) (Langfield-Smith & Smith, 2003). 

 

3.3.1 Formell styrning 

Formella styrmedel kan vara i form av styrmedel som budgetar, kontrakt och handlingsplaner 

(Anthony, 1965) och innebär mycket övervakning, utvärderingar och korrigeringar av 

samarbetspartners arbetssätt (Ouchi, 1979). Das och Teng (1998) menar att hjärtat av formell 

styrning är just strukturella arrangemang såsom regler och kontroller. 

 

Resultatstyrning 

Resultatstyrning är ett indirekt styrningsmedel, menar Merchant och Van der Stede (2012). 

Det fokuserar inte på individens handling utan endast på resultat. Man kan säga att företaget 

betalar efter prestation, menar författarna. På så sätt belönas individerna när de genererar 

önskvärt resultat (Merchant & Van der Stede 2012; Rynes, Gerhart & Minette 2004; Banker, 

Lee, Potter & Srinivasan, 2000; Anderson & Dekker 2009). En vanlig typ av resultatstyrning 

är formulering av mål (Dekker, 2004). Formulering av mål tydliggör riktlinjer för uppgiftens 

prestanda, förtydligar ömsesidiga förväntningar och ökar målkongruens, menar Das och Teng 

(1998). Författarna, och även Dekker (2004), menar att när ett företag implementerar formell 

styrning är ett vanligt problem som uppstår att kraven och målen som sätts upp inte stämmer 

överens med den andra aktörens interna mål. Målen skiljer sig ofta delvis eller helt och hållet 

åt. Krav och mål bör därför vara överenskomna i ett samarbete mellan aktörerna i 
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affärsrelationen för att få den formella styrningen att fungera (Geringer & Hebert, 1989). 

Även Powers och Regans (2007) menar på vitaliteten i att företag ser till att parterna i 

samarbetet har gemensamma mål.  

 

Merchant och Van der Stede (2012) menar att resultatstyrning endast är effektivt när 

organisationen lever upp till samtliga följande villkor; (1) Organisationen ska veta vilka 

resultat som önskas och inte önskas, (2) de individer som ställs ansvariga ska ha inflytande 

över resultatet och (3) resultatet ska kunna mätas på ett effektivt sätt. 

 

Handlingsstyrning 

Med hjälp av handlingsstyrning försäkrar sig en organisation om att mottagarna av styrningen 

beter sig i linje med vad som önskas (Merchant & Van der Stede, 2012; Dekker 2004; 

Langfield-Smith & Smith 2003; Langfield-Smith 2008). Handlingsstyrning är den mest 

direkta typen av styrmedel då den innebär en begränsning om hur mottagaren kan eller får 

agera (ibid). Fördelen med handlingsstyrning är även att den tydliggör vad för handlingar som 

får och ska utföras vilket motverkar att föremålen för styrningen engagera sig i icke 

önskvärda aktiviteter (Merchant & Van der Stede, 2012). I interorganisatoriska miljöer kan 

organisationer använda sig av handlingsstyrmedel som policydokument, regler och 

förordningar som definierar vad för beteenden som är acceptabla och inte. De olika parterna i 

den interorganisatoriska miljön kan på så sätt definiera vad för handlingar som är korrekta 

(Dekker, 2004; Kraus & Lind 2007; Langfield-Smith, 2008). Ett vanligt formellt styrmedel 

som hanterar företags hållbarhetsansvar är uppförandekoder, menar Yawar och Seuring 

(2015). 

 

För att handlingsstyrning ska vara effektivt, ska två krav uppnås. (1) Organisationen måste 

kunna bestämma vad för handlingar som är önskvärda och icke-önskvärda (2) och även kunna 

försäkra sig om att önskvärda handlingar förekommer samt att icke-önskvärda handlingar inte 

förekommer. För att kunna garantera att önskvärda handlingar förekommer och att icke-

önskvärda handlingar inte förekommer måste dessa kunna belönas respektive bestraffas 

(Merchant & Van der Stede, 2012; Dekker, 2004). 

 

Uppföljning formell styrning 

Företag kan inför eller under ett samarbete med en leverantör välja att kontrollera 

efterlevnaden av styrningen i form av internrevisioner. Beroende på hur resultatet av 
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revisionen visar sig, beslutar företaget om huruvida ett fortsatt samarbete ska gälla (Gimenez 

& Tachizawa, 2012).  

 

För att formell styrning ska fungera krävs även att företaget som utövar styrningen kan belöna 

eller bestraffa den andra parten i samarbetet beroende på hur väl resultat och handlingar är i 

enlighet med överenskommelse (Dekker, 2004; Merchant & Van der Stede, 2012). I de fall 

leverantören brister i att leva upp till vad som är önskvärt beteende bör det beroende företaget 

avsluta relationen och finna alternativa leverantörer att samarbeta med (Coughlan, 2006). Att 

lämna relationen kan vara svårt om det inköpande företaget befinner sig i en 

beroendeställning gentemot leverantören (ibid). Avslutande av relationer är alltså en svår 

uppgift för företag med få alternativ till leverantörer, som återförsäljare av hemelektronik. 

 

Banting och Blenkhorn (1988) menar att det finns flera faktorer som bör tas i hänsyn vid val 

av leverantör. Inköparna måste exempelvis kunna lita på att erhålla produkter med rätt kvalitet 

till ett rimligt pris. De viktigaste faktorerna en inköpare tar hänsyn till vid val av leverantör 

har länge varit pris och potentiell lönsamhet, det vill säga möjlighet till störst vinst. Utöver 

pris och lönsamhet ansågs leverantörens anseende viktigt för att matcha produktutbudet och 

kan vara viktigt för att finna acceptans för den nya produkten (ibid). Johnston och Lewins 

(1996) studier pekar på att service och kvalitet fått en ökad betydelse på senare tid vid val av 

leverantör. Även Varley (2001) menar att prisbilden fortfarande är den främsta faktorn för 

leverantörs beslut men att faktorer som kvalitet, kommunikation och service på senare tid har 

blivit allt viktigare. Även hållbarhetskriterier har fått en ökad betydelse vid valet av 

leverantör. Keating, Quazi, Kriz och Coltman (2008) menar att med anledning av att 

företagsstyrning idag sträcker sig till övriga aktörer i leverantörskedjan syns även indikatorer 

på förändrade faktorer som påverkar valet av leverantör. Författarna beskriver hur företagen 

har infört inköpsstrategier i form av fastställda hållbarhetsstandarder som leverantörerna 

måste uppfylla för att få göra affärer (ibid).  

 

3.3.2 Informell styrning 

För att säkerställa att leverantörer agerar hållbart är inte den formella, sporadiska 

integrationen i form av revisioner och dylikt tillräcklig (Merchant & Van der Stede, 2012). 

Informell styrning, även kallad social styrning eller relationsstyrning, avser informella 

kulturer och system som påverkar medlemmarna (Ouchi, 1979). Informella styrmedel har 

tagit ett större utrymme i och med att organisationer har blivit mer decentraliserade och platta 
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(ibid). Till skillnad från resultatstyrning och handlingsstyrning ämnar informell styrning till 

att motivera individerna och gruppen till att styra sig själva, och att viljan till att utföra arbetet 

på rätt sätt ska komma inifrån individen (Merchant & Van der Stede 2012; Ouchi, 1979; 

Alvesson & Lindkvist, 1993; Chenhall & Langfield-Smith 2003). Informell styrning kan bestå 

av styrmedel som utbildning (Dekker, 2004), relationsbyggande och tillit (Kraus & Lind, 

2007).  

 

Utbildning kan tydliggöra vilka typer av beteenden och resultat som är önskvärda. Dessutom 

kan det bidra till en högre motivation till att utföra arbetet på önskvärt vis i och med den 

ökade professionalismen som uppstår (Merchant & Van der Stede, 2012). Med hjälp av just 

utbildning som styrmedel kan företag även öka prestation och kapacitet hos sina leverantörer 

(Gimenez & Tachiwaza, 2012).  

 

Ett ytterligare informellt styrmedel som bidrar till att hela leverantörskedjan skall kunna bli 

hållbar är skapandet av goda relationer mellan tillverkare och återförsäljare (Samiee & 

Walters, 2006; Kraus & Lind, 2007). Ett företags behov av leverantörsrelation beror på två 

saker (Kraljic, 1983), produktens vinstpåverkan för företaget och komplexiteten av 

leverantörsmarknaden. Den strategiska betydelsen baseras på faktorer som mervärde som 

produktlinje och dess inverkan på lönsamheten. Komplexitet på leverantörsmarknaden kan 

bero på faktorer som antal leverantörer på marknaden. Efter en bedömning av dessa faktorer 

kan företaget avgöra vad för typ av inköpsstrategi som bör användas för att utnyttja 

förhandlingskraft och reducera risker (ibid).  

 

Det som Kraljics (1983) kallar för strategiska produkter är viktigast för företaget. För denna 

typ av produkter är det viktigt att utveckla ett fåtal långsiktiga relationer med leverantörerna 

(Bjørnland, Persson & Virum, 2003; Gelderman & Van Weele, 2005). Beroende på var i 

matrisen företag befinner sig lämpar sig olika strategiska inriktningar avseende 

relationsnivåer, menar Mattsson (2012). I de fall produktens vinstpåverkan på företaget är hög 

och komplexiteten på leverantörsmarknaden är hög, det vill säga för strategiska produkter, 

menar författaren att företaget bör skapa en stark relation med leverantören. Desto mindre 

förhandlingstyrka företaget har gentemot en leverantör, desto större blir angelägenheten att 

utveckla en stark relation med leverantören.  

 



 27 

 

Figur 2. Kraljics matris (Egen illustration baserad på Caniels & Gelderman (2005) 

 

Starka relationer mellan parter i interorganisatoriska samarbeten är fördelaktigt på många sätt. 

Hauglands (1999) studie visar emellertid på att lyckade och långvariga relationer mellan 

leverantörer och köpare kräver resurser, tid och en omfattande ansträngning. En stark relation 

byggs upp under en lång process och innebär både lång tidsåtgång och stora resurser och 

företag kan därför inte bygga upp partnerskap med samtliga leverantörer (Mattsson, 2012). 

Åtgången av tid och resurser innebär att om företagen vill ha starka och långvariga relationer 

krävs det att båda aktörerna är villiga att investera i relationen.  

 

En fundamental faktor för lyckade interorganisatoriska relationer är tillit (Kraus & Lind, 

2007; Dekker, 2004). Tilliten till den andra parten är en fundamental del av informell 

styrning, menar Dekker (2004). Tillit betyder i interorganisatoriska miljöer att den ena parten 

har förtroende för att den andra parten beter sig som förväntat (Langfield-Smith 2008). 

Hwang och Burgers (1997) menar att tillit stödjer samarbete mellan två aktörer i och med att 

det motverkar både rädsla och girighet vilka är två samarbetsmässiga hot. När ett förtroende 

har byggts upp mellan aktörerna kan detta även förbättra samarbete och då göra situationen 

mer hållbar för aktören som befinner sig i en beroendesituation (Nyaga & Whipple, 2011). 

 



 28 

3.3.3 Kombination av formell och informell styrning 

Formell styrning handlar mycket om utvärderingar och att sätta gränser. Vad detta kan leda 

till enligt författarna är att det skapar stress vilket kan påverka tilliten mellan de två aktörerna 

(Das och Teng, 1998; Boyd m.fl., 2007). Das och Teng (1998) menar att formella styrmedel 

minskar partens självständighet och att detta kan uppfattas som att en brist på tillit eller 

förtroende om kompetens hos företaget och skapar därmed en atmosfär av misstro och en 

förlorad möjlighet för den ena parten att visa sin fullkomliga kompetens och därmed en brist 

på engagemang (ibid). 

 

Hosoda och Suzuki (2014) menar att tidigare studier har syftat till att främja hållbarhetsarbete 

genom att uppnå kongruens mellan formella- och informella styrmedel. Även Kraus och Lind 

(2007), Ouchi och Maguire (1975) samt Hatch (2002) menar att en kombination av resultat-, 

handlings- och social styrning tillsammans kan skapa den optimala styrningen, i just ett 

interorganisatoriskt samarbete. Användningen av flera olika typer av styrmedel innebär även 

en större säkerhet för organisationen att nå önskat resultat då de olika typerna av kontrollerna 

kompletterar varandra (Merchant och Van der Stede, 2012).  

 

Även Poppo och Zenger (2002) har undersökt huruvida tillit och formell styrning är substitut 

eller komplement till varandra. Tidigare har de två komponenterna setts som substitut till 

varandra men eftersom att de har olika ursprung genererar de olika funktioner. Därför är de 

inte substitut till varandra utan snarare komplement (ibid). 
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4. Presentation av empiriskt urval 

 

I följande avsnitt beskrivs fallföretagen, branschorganisationerna och den biträdande 

professorn med syfte att ge läsaren en grundläggande bild av de olika aktörerna. Empirin 

består av tre fallföretag; Dustin, Komplett och Clas Ohlson, två branschorganisationer; 

Elektronikbranschen och IT&Telekomföretagen samt en biträdande professor vid Linköpings 

Universitet. 

 

 

Dustin 

Dustin, en del av Dustin Group, är en ledande återförsäljare av IT-produkter och 

hemelektronik i Norden med över 900 anställda (Dustin Group, 2017a). Dustin är tillgängliga 

både för företag och privatpersoner och ser sig själva som en brygga mellan tillverkarnas stora 

utbud och de bästa produkterna och lösningarna. Dagens e-handel har utvecklats till deras 

kärna där de var banbrytande då de redan 1995 startade en av de första nätbutikerna i Sverige 

(Dustin Group, 2017a). Idag finns 200 000 produkter i Dustins sortiment där de hela tiden 

siktar på att kunna erbjuda konkurrenskraftiga priser samt effektiv leverans i hela Norden. Det 

pågår ett skifte som innebär att fler IT-inköp sker på internet vilket främjar Dustin som e-

handel (Dustin Group, 2017b). På företagets hemsida finns uppförandekoden för leverantörer 

tillgänglig för allmänheten (Dustin, 2017c). 

 

Komplett 

Komplett är den svenska filialen av Komplett Group som är en av Nordens största aktörer när 

det kommer till näthandel med hemelektronik med över 800 anställda (Komplett, 2017a). 

Komplett Groups kärna är e-handeln då koncernen innefattar 17 stycken nätbutiker där de 

säljer datorkomponenter, hemelektronik och relaterade tillbehör som är tillgängliga för både 

återförsäljare och slutkunder (ibid). Totalt erbjuder Komplett Group 35 000 olika artiklar 

(ibid). Komplett Groups vision är att vara det självklara valet vid näthandel av hemelektronik, 

där de siktar mot att göra livet enklare för sina kunder (ibid). 

 

Clas Ohlson 

Clas Ohlson är ett internationellt detaljhandelsbolag med 216 fysiska butiker och 4700 

anställda (Clas Ohlson, 2017a). Att erbjuda praktiska lösningar till attraktiva priser är något 
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som Clas Ohlson lever efter och de vill vara det självklara valet vid praktiska 

problemlösningar i vardagen för människor (Clas Ohlson, 2017b). Clas Ohlsons sortiment 

innehåller 15 000 olika artiklar inom fem huvudområden: elektronik och media men även 

fritid, bygg och hem (Clas Ohlson, 2017c). På företagets hemsida finns uppförandekoden för 

leverantörer tillgänglig för allmänheten (Clas Ohlson, 2014). 

 

Elektronikbranschen 

Elektronikbranschen bildades 2001 och är ett samarbetsforum mellan leverantörernas 

intresseorganisation Sveriges Radio- och Hemelektronikleverantörer, handlarnas 

intresseorganisation ElektronikFörbundet samt stora kedjor som exempelvis El-Giganten 

(Elektronikbranschen, 2017a). Elektronikbranschen huvudsyfte är att informera både interna 

och externa aktörer kring vad som händer i branschen, bevaka miljöfrågor och arrangera 

presskonferenser (ibid). 

 

IT&Telekomföretagen 

IT&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för företag inom IT-sektorn 

(IT&Telekomföretagen, 2017a). IT&Telekomföretagen innefattar 1200 medlemsföretag och 

deras huvudsyfte är att försöka skapa de bästa förutsättningarna möjligt för företag inom 

denna bransch. Detta görs genom att påverka lagar och regler för att kunna stimulera tillväxt 

på marknaden för IT och telekom (ibid).  

 

Biträdande professor vid Linköpings Universitet 

Biträdande Professorn vid Linköpings Universitet föredrar att var anonym i denna studie. 

Dennes forskning är specialiserad bland annat hållbara leverantörskedjor. 
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5. Analys 

 

Följande avsnitt är uppbyggt enligt analysmodellen som presenterades i avsnitt 2.5.5. 

Analysmetod. Analysen är utformad på det viset att varje forskningsfråga har analyserats 

separat. Empirin från det undersökta urvalet har jämförts med varandra för att sedan 

analyseras med hjälp av den teoretiska referensramen. 

 

 

5.1 Analysmodell 

För en utförligare beskrivning av analysmodellen se avsnitt 2.5.5. Analysmetod.  

 

Figur 3. Analysmodell (egen illustration) 

 

5.2 Hur ser konsumenter och myndigheters efterfrågan om svenska återförsäljare av 

hemelektroniks hållbara leverantörskedjor ut? 

5.2.1 Konsumenter 

Hemelektronikkonsumenter värdesätter i många fall återförsäljande företags hållbarhetsarbete 

men när det väl kommer till köptillfället kan dessa värderingar ha upphört (VP Group Supply 

Chain Dustin; VD Elektronikbranschen; Hållbarhetsansvarig Komplett; Bitr. Professor vid 
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Linköpings Universitet). Respondenterna är eniga gällande att hemelektronikonsumenter 

värderar hållbarhet lågt (VP Group Supply Chain Dustin; Bitr. Professor vid Linköpings 

Universitet; VD Elektronikbranschen; Hållbarhetsansvarig Komplett). VD på 

Elektronikbranschen menade att problemet kan brytas ner till att ansvaret om hållbarhet 

faktiskt ligger hos konsumenterna eftersom det som konsumenterna efterfrågar är det som 

tillverkas och säljs.  

 

I den teoretiska referensramen existerade det däremot en enighet kring att konsumenter 

generellt lade vikt vid att företags leverantörskedjor är hållbara. Svensk Handel (2016) menar 

att Sveriges konsumenter visar intresse för hållbar konsumtion. Van Weele (2009) menar att 

konsumenter generellt sett värderar hållbarhet i ökad utsträckning. Holm (2016) och 

Björklund (2010) menar som tidigare nämnt att kunden är den mest centrala anledningen till 

ett företags sociala och miljömässiga åtaganden och till att företag i allmänhet måste ha 

transparenta och spårbara leverantörskedjor. Slutligen menar Stefansdotter m.fl. (2016) till 

och med att viljan att konsumera just hållbar hemelektronik ökar.  

 

Det råder således en stor skillnad mellan vad VP Group Supply Chain på Dustin, VD på 

Elektronikbranschen, Hållbarhetsansvarig på Komplett och biträdande professor vid 

Linköpings Universitet har berättat gällande hur konsumenter värderar hållbarhetsaspekter i 

sina köpbeslut och vad Svensk Handel (2016), Van Weele (2009), Holm (2016), Björklund 

(2010) och Stefansdotter m.fl. (2016) indikerar. Denna distinktion kan grunda sig i att denna 

studie har utförts specifikt mot den svenska hemelektronikmarknaden vilket den teoretiska 

referensramen till stor del inte gjort i brist på tidigare forskning. Tidigare teorier har behandlat 

konsumenters värderingar och köpmönster generellt. Denna studie varit inriktad mot den 

svenska hemelektronikmarknaden specifikt vilket antyder att konsumenter värderar hållbar 

hemelektronik annorlunda. I enlighet med det empiriska materialet kan det argumenteras för 

att hemelektronikens konsumenter inte anser att hållbarhet är det som är viktigast dessa 

produkters tillverkning. 

 

VP Group Supply Chain på Dustin menar att det möjligtvis finns en mindre medvetenhet 

kring hållbarhet men att konsumenter i slutändan håller tillverkare ansvariga för icke-hållbara 

aktiviteter snarare än återförsäljare. Den potentiella risken att icke-hållbara aktiviteter i 

leverantörskedjan skulle skada återförsäljaren existerar men är liten. VD på 

Elektronikbranschen menar att det finns en oro hos återförsäljare kring att deras produkter 
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exempelvis skulle visa sig vara tillverkade på icke-hållbart vis. Det vitala i eventuella 

associationer med icke-hållbara aktiviteter är enligt VP Group Supply Chain på Dustin att 

vara medveten om vad det är företaget inte har kontroll på hållbarhetsmässigt i 

leverantörskedjan och därmed inte heller påstå sig ha det då det skulle uppfattas som 

ohederligt. Hållbarhetsansvarig på Komplett menade att om en association med icke-hållbara 

aktiviteter skulle inträffa skulle konsekvenserna vara likvärdiga för samtliga återförsäljare i 

branschen vilket i slutändan gör situationen acceptabel. VD på Elektronikbranschen och 

Public Affairs Experten på IT&Telekomföretagen menade att återförsäljare av hemelektroniks 

associationer icke-hållbara aktiviteter skulle skada återförsäljarens varumärke.  

 

Däremot finns det en bild av att associationer med icke-hållbara aktiviteter gör större skada än 

vad det i själva verket gör (VD Elektronikbranschen). Initialt kan konsumenter reagera om det 

visar sig att exempelvis Dustin eller aktörer i dess leverantörskedja skulle engagera sig i icke-

hållbara aktiviteter men en sådan reaktion lägger sig snabbt och konsumenterna återgår sedan 

till sina tidigare köpbeteenden, menar VP Group Supply Chain på Dustin vilket även 

biträdande professor vid Linköpings Universitet stämmer in på.  

 

Hur pass stora konsekvenser associationer med icke-hållbara aktiviteter faktiskt skulle 

innebära har således studiens respondenter skilda meningar kring. Trots att det är myndigheter 

som utgör de största påverkan för hållbara leverantörskedjor (Public Affairs Expert på 

IT&Telekomföretagen) behöver det inte innebära att återförsäljare kan räkna med att inte ses 

som ansvarstagande om icke-hållbara aktiviteter i leverantörskedjan skulle uppdagas. Grimm, 

Hofsteetter och Sarkis (2016), Carnevala och Mazzucas (2014), Chapin (2016), Miles och 

Covins (2000) och Pedersens och Andersen (2006) skriver samtliga om att associationer med 

icke-hållbara aktiviteter skadar ett företags varumärke. Van Weele (2012) menar att företag i 

dagens samhälle inte enbart kan fokusera på att göra ekonomiska vinster, utan att företagets 

leverantörskedja måste vara hållbar. 

 

Det råder således skilda meningar mellan respondenterna kring om det bör ses som ett 

potentiellt hot att som återförsäljare av hemelektronik inte ha full koll på sin leverantörskedja.  

Den empiriska insamlingen har pekat mot att konsumenter värderar hållbarhet lågt i 

hemelektronikprodukter (VP Group Supply Chain Dustin; Bitr. Professor vid Linköpings 

Universitet; VD Elektronikbranschen; Hållbarhetsansvarig Komplett). Vidare antyder även 

VP Group Supply Chain på Dustin och Hållbarhetsansvarig på Komplett att risken för skada 
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på återförsäljarens varumärke är liten vid uppkomst av eventuella icke-hållbara aktiviteter i 

deras leverantörskedja. Det kan således argumenteras för att konsumenters efterfrågan 

gällande svenska återförsäljare av hemelektroniks hållbara leverantörskedjor är svag. 

 

5.2.2 Myndigheter 

Hållbarhetsansvarig på Komplett menar att samhället i stort har en ökad medvetenhet gällande 

hållbarhetsfrågor men att de som utgör efterfrågan i störst mån är myndigheter, där 

efterfrågan yttrar sig i form av striktare lagar. Även VD på Elektronikbranschen och Public 

Affairs Experten på IT&Telekomföretagen menar att det är myndigheter som är pådrivaren 

gällande hållbarhetsfrågor. De menar att exempelvis striktare lagar om hållbara 

leverantörskedjor i längden skulle kunna skapa förändring då återförsäljare inte skulle kunna 

sälja produkter som är icke-hållbara (ibid). Små aktörer som återförsäljare har obefintliga 

möjligheter att göra några förändringar men myndigheter har då en annan påverkan på grund 

av att de har en tyngre roll (Public Affairs Expert IT&Telekomföretagen).  

 

Hall, Matos och Silvestre (2012) menar att det finns externa faktorer som driver företag att 

arbeta för en hållbar leverantörskedja som efterfrågan från myndigheter, media och 

allmänhetens oro över företags miljöpåverkan. Även Boström m.fl. (2015), Nord och Pisoni 

(2017) och Brammer, Hoejmose och Millington (2011) stämmer in på detta och menar det 

råder en ökad efterfrågan på företag att upprätthålla en hållbar leverantörskedja och att denna 

press kommer från myndigheter, konsumenter och media. Vidare menar även Maria Sandow 

att det inom EU tillkommit en lagstiftning gällande exempelvis konfliktmineraler (Fotnot 

Maria Sandow, e-postreferat).     

 

Hall, Matos och Silvestre (2012), Boström m.fl. (2015), Nord och Pisoni (2017) och 

Brammer, Hoejmose och Millington (2011) antyder att efterfrågan om hållbara 

leverantörskedjor kommer från konsumenter, media och myndigheter. Denna forskning har 

varit generell på grund på av brist på forskning specificerad mot hemelektronikbranschen. Då 

Hållbarhetsansvarig på Komplett, VD på Elektronikbranschen och Public Affairs Experten på 

IT&Telekomföretagen menar att efterfrågan främst kommer från myndigheter vilket den nya 

EU-lagstiftningen är ett tydligt exempel på kan detta innebära att efterfrågan om hållbara 

leverantörskedjor i just hemelektronikbranschen kommer från myndigheter och inte 

konsumenter eller media.  
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5.3 Befinner sig svenska återförsäljare av hemelektronik i en beroendeställning 

gentemot tillverkare? Om ja, hur påverkar detta deras förmåga att agera hållbart? 

5.3.1 Befinner sig svenska återförsäljare av hemelektronik i en beroendeställning gentemot 

tillverkare? 

VP Group Supply Chain på Dustin, VD på Elektronikbranschen, Hållbarhetsansvarig på 

Komplett samt Public Affairs Experten på IT&Telekomföretagen anser att svenska 

återförsäljare av hemelektronik agerar på en asymmetrisk marknad som agerar efter 

tillverkarnas regler. Denna marknad är koncentrerad då de tillverkande företagen är så pass 

mycket större aktörer än de återförsäljande företagen (ibid). Van Weele (2012) och Parment 

och Ottosson (2013) menar att detaljhandeln har präglats av många sammanslagningar och 

uppköp vilket har skapat en marknad där de kvarstående aktörerna fått ökad makt. Även VP 

Group Supply Chain på Dustin och Hållbarhetsansvarig på Komplett samt båda 

branschorganisationerna ansåg att marknaden är koncentrerad och att makten ligger hos 

tillverkarna, det vill säga att svenska återförsäljare av hemelektronik faktiskt befinner sig i en 

beroendeställning gentemot tillverkare. 

 

I avsnitt 5.4.1. Formell styrning identifieras det att återförsäljare i vissa fall förbiser vissa 

beteenden som de egentligen inte vill se. VD på Elektronikbranschen berättade att det ser ut 

på detta viset för svenska återförsäljare av hemelektronik på grund av att den svenska 

marknaden för hemelektronik utgör en ytterst liten del sett till världsmarknaden för 

hemelektronik. Den påverkan svenska återförsäljare av hemelektronik i möjligtvis har är att 

de kan framföra vilka produkter som säljer bra på den lokala marknaden och att de får köpa in 

större volymer av dessa. Emerson (1962) och Coughlan m.fl. (2006) definierar makt som 

förmågan hos en aktör att påverka en annan att agera på ett sätt som de i vanliga fall inte hade 

valt att göra. Johnson och Ford (2011) menar att asymmetri existerar i en relation när det finns 

en obalans mellan de olika aktörerna där en av aktörerna kan styra relationen till sin egen 

vinning. Då återförsäljare i vissa fall får förbise beteenden som de egentligen inte vill se har 

att göra med den existerande asymmetrin mellan de svenska återförsäljarna av hemelektronik 

och dess tillverkare. Asymmetrin gör att återförsäljare i vissa fall får sträcka sig till att 

acceptera uppförandekoder som skiljer sig ifrån återförsäljarens egen. Om återförsäljare inte 

hade varit i beroendeställning till tillverkaren hade de troligtvis inte självmant valt att avvika 

från sin egenformulerade uppförandekod mot leverantörer vilket antyder att tillverkare av 

hemelektronik har en maktposition. Vidare anser VP Group Supply Chain på Dustin, VD på 
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Elektronikbranschen, Hållbarhetsansvarig på Komplett samt Public Affairs Experten 

IT&Telekomföretagen själva att hemelektronikmarknaden är asymmetrisk och återförsäljare 

på marknaden måste agera efter tillverkarnas regler. Även detta antyder att svenska 

återförsäljare av hemelektronik befinner sig i en beroendeställning gentemot tillverkarna av 

hemelektronik.  

 

5.3.2 Hur påverkar beroendeställningen svenska återförsäljare av hemelektroniks förmåga att 

agera hållbart? 

Den insamlade empirin har visat att maktbalansen i affärsrelationen mellan återförsäljare och 

tillverkare spelar stor roll för återförsäljarnas hållbarhetsarbete uppåt i leverantörskedjan. 

Coughlan m.fl. (2006) skriver är det svårt att påverka för den svaga aktören att i den 

asymmetriska affärsrelationen. VP Group Supply Chain på Dustin och Hållbarhetsansvarig på 

Komplett menade båda att det som gör att de har begränsade möjligheter till att ställa påverka 

hållbarheten hos tillverkare är den rådande asymmetrin i affärsrelationen mellan återförsäljare 

och tillverkare. Som tidigare nämnt gör den asymmetriska relationen att svenska återförsäljare 

av hemelektronik inte har möjlighet till att påverka uppströms i leverantörskedjan utöver att 

framföra vilka produkter som säljer bra och få köpa in mer eller mindre av dessa produkter 

(VD Elektronikbranschen). Den asymmetriska relationen innebär således att tillverkarna inte 

är beroende av de enskilda återförsäljarna som kund och därför inte behöver tillse deras 

önskemål om exempelvis hållbarhet. 

 

Uppförandekoder 

Vidare antyder VD på Elektronikbranschen och Public Affairs Experten på 

IT&Telekomföretagen att de tillverkande företagen hanterar sin makt i den asymmetriska 

affärsrelationen i enlighet med det som Emerson (1962) och Johnson och Ford (2011) skriver 

vilket är att påverka en annan aktör i leverantörskedjan att agera på ett sätt de i vanliga fall 

inte hade valt att göra. Som nämnts i avsnitt 5.3.1. Befinner sig svenska återförsäljare av 

hemelektronik i en beroendeställning gentemot tillverkare? är svenska återförsäljare av 

hemelektronik i vissa fall tvungna att acceptera uppförandekoder som skiljer sig ifrån 

återförsäljarens egenformulerade uppförandekoder. Avvikandet från egenformulerade 

uppförandekoder tyder på att tillverkare av hemelektronik inte behöver anpassa sig efter de 

återförsäljande företagen. Beroendeställningen som svenska återförsäljare av hemelektronik 
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har till de tillverkande företagen påverkar således deras förmåga upprätthålla den 

uppförandekod mot leverantörer de formulerar. 

 

Konfliktmineraler  

En ytterligare konsekvens av att återförsäljare av hemelektronik befinner sig i en 

beroendeställning gentemot tillverkarna är komplikationen i att säkerställa att deras produkter 

inte innehåller konfliktmineraler. VP Group Supply Chain på Dustin berättar hur vissa 

produkter är bundna till specifika geografiska platser då de råvaror som krävs för att tillverka 

produkten enbart kan utvinnas på vissa platser i världen vilket även Varley (2001) menar.  

 

Det är en stor utmaning att spåra en produkts livskedja från gruva till fabrik. Det finns 

möjlighet att spåra produkter till den fabrik de har tillverkats i och vid noggrant arbete går det 

även att spåra till den fabriken där produktens separata delar har tillverkats. Problematiken 

uppkommer när mineralerna i produkterna skall spåras. Mineraler upphandlas på 

världsmarknaden och de kommer alla från olika smältverk. Vid dessa smältverk blandas 

mineraler från hela världen vilket gör det omöjligt att urskilja mineraler som utvunnits från 

konfliktdrabbade områden, från andra. Mineraler som har brutits på hållbart vis, kan även 

blandas i samma säck som konfliktmineraler vilket försvårar spårningen ytterligare (ibid). 

Spårningen är därför ett problem då det blir omöjligt för det återförsäljande företaget att veta 

om de produkter som de säljer innehåller konfliktmineraler eller ej.  

 

Precis som Corbett och Kleindorfer (2003) antyder VP Group Supply Chain att det krävs en 

samordnad leverantörskedja där leverantören kan säkerställa exempelvis att produkterna inte 

innehåller konfliktmineraler om genomgående hållbarhet i leverantörskedjan ska kunna 

garanteras. Det VP Group Supply Chain på Dustin menar innebär således att om en 

återförsäljare av hemelektronik skulle investera resurser i att spåra ursprunget i produktens 

mineraler skulle återförsäljare ändå inte kunna garantera att produkten inte innehåller 

konfliktmineraler. Faruk m.fl. (2002) menar att om inte alla aktörer i en leverantörskedja är 

hållbara kan en aktörs hållbarhetsarbete bli tillintetgjort. Detta innebär i detta fall att så länge 

ett återförsäljande hemelektronikföretag inte har insyn i sin leverantörskedja om exempelvis 

innehåll av konfliktmineraler kommer risken alltid finnas om att den återförsäljande aktörens 

egna påstådda hållbarhet blir tillintetgjord.  

 

Byte av leverantör  
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Den asymmetriska relationen mellan tillverkare och återförsäljare på 

hemelektronikmarknaden innebär även att återförsäljarna inte har möjlighet till att byta 

leverantör. Biträdande professor vid Linköpings Universitet menar att företag som vill ta sig 

från en beroendeställning bör röra sig mot mindre asymmetriska leverantörsrelationer där en 

större möjlighet till påverkan på hållbarheten skulle råda. VD på Elektronikbranschen menar 

att ett byte av leverantör även skulle kunna vara en lösning på eventuell association med icke-

hållbara aktiviteter.  

 

Hemelektronikkonsumenter är varumärkeskänsliga vilket gör att återförsäljarna måste erbjuda 

sina konsumenter produkter från en specifik tillverkare (Hållbarhetsansvarig Komplett, VP 

Group Supply Chain Dustin). Att byta leverantör blir på så sätt omöjligt eftersom att 

återförsäljaren i det fallet inte skulle tillgodose sina konsumenters efterfrågan om det 

specifika varumärket. På så sätt blir det som konsumenter efterfrågar det som tillverkas och 

säljs (VD Elektronikbranschen). Att inte svara på hemelektronikkonsumenters efterfrågan om 

ett specifikt varumärke skulle innebära att konsumenter väljer konkurrerande återförsäljare 

och därmed en markant utebliven försäljning, menar (VP Group Supply Chain Dustin). Ifall 

konsumenter byter återförsäljare skulle således varken innebära en ökad hållbar tillverkning 

eller lönsamhet för det återförsäljande företaget eftersom konsumenter fortfarande 

konsumerar så kallad icke-hållbar hemelektronik men av en konkurrerande leverantör. 

 

5.4 Hur verkar svenska återförsäljare av hemelektronik för att påverka sina 

leverantörers hållbarhet? 

5.4.1 Formell styrning 

Resultatstyrning 

Med hjälp av gemensam målformulering kan företag styra andra aktörer till att leverera 

önskvärt resultat (Merchant & Van der Stede 2012; Rynes, Gerhart & Minette 2004; Banker 

m.fl., 2000; Anderson & Dekker 2009). Resultatstyrning, vilket målformulering är, skulle 

hjälpa svenska återförsäljare av hemelektronik i form av att det ger mottagarna av styrningen, 

det vill säga de tillverkande företagen, självständighet och möjlighet till att besluta själva hur 

de ska arbeta vilket underlättar relationen (Merchant & Van der Stede, 2012). 

 

För att utreda huruvida resultatstyrning är möjligt för företagen att använda, har Merchant och 

Van der Stede (2012) definierat tre grundläggande krav. Det första kravet innebär att 
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organisationen ska kunna bestämma vilka resultat som är önskvärda och inte (ibid). Dustin 

har formulerat hållbarhetsmål inom företaget men dessa är svåra att implementera i samspel 

med andra aktörer i leverantörskedjan med anledning av att de sällan är överens om vad som 

är viktigast i hållbarhetsfrågor (VP Supply Chain Dustin). IT&Telekomföretagen har 

överensstämmande upplevelser och menar att det ofta uppstår intressekonflikter när företag 

ämnar att formulera gemensamma mål (Public Affairs Expert IT&Telekomföretagen). 

Komplett och Clas Ohlsons förmåga att formulera mål i samspel med sina leverantörer 

framgick inte (Hållbarhetsansvarig Komplett; Clas Ohlson, 2016) vilket i detta fall tolkas som 

en frånvaro av gemensamma hållbarhetsmål med leverantörer. Det råder således en 

komplikation i att formulera gemensamma hållbarhetsmål med de tillverkande aktörerna. Då 

det empiriska resultatet tolkas som en en oförmögenhet i att formulera mål tillsammans med 

tillverkarna misslyckas upplevnaden till första kravet som i detta fall innebär att målen ska 

kunna definieras tillsammans med den tillverkande aktören. Enligt Dekker (2004) är detta ett 

vanligt problem i interorganisatoriska samarbeten och särskilt i asymmetriska relationer.  

 

De andra kravet, att de individer som ställs ansvariga ska ha inflytande över resultatet 

(Merchant & Van der Stede, 2012), vore möjligt att uppnå då tillverkarna själva faktiskt har 

ett inflytande över hur deras egna tillverkningsprocesser ser ut. När dessutom tillverkarna är 

involverade i besluten om vilka resultat som önskas, det vill säga den gemensamma 

målformuleringen, förmodas målen kunna formuleras i en omfattning som upplevs som 

möjlig.  

 

Det sista kravet innebär att resultatet ska kunna mätas på ett effektivt sätt (Merchant & Van 

der Stede, 2012). Här finns en del svårigheter. Dustin gör regelbundna besök i de fabriker de 

producerar sina egna produkter. På de stora fabrikerna görs däremot ingen uppföljning utan 

företaget förlitar sig på att tillverkarna agerar i enlighet med de uppförandekoder de har 

signerat eller själva utformat (VP Group Supply Chain Dustin). Clas Ohlson gör uppföljning 

av hållbarheten i sin leverantörskedja med hjälp av revisioner. I Kina, där majoriteten av 

företagets leverantörer befinner sig, har Clas Ohlson ett eget revisionsteam som kontrollerar 

efterlevnaden av uppförandekoden. Revisioner utförs även i fabriker i övriga länder som 

företaget köper från. Under året 2015/2016 utförde Clas Ohlson 370 revisioner världen över 

och under de senaste två åren har 99 procent av företagets leverantörer kontrollerats och 

utvärderats i enlighet med uppförandekoden (Clas Ohlson, 2016). I regel är det svårt att följa 

upp leverantörskedjan ända ner till mineralnivå på grund av den okunskap tillverkarna har 
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själv om dess ursprung (VP Group Supply Chain Dustin; VD Elektronikbranschen). 

Elektronikbranschens VD menar även att många företag gör stickprov om fabrikers hållbarhet 

för att kostnaderna skulle vara för omfattande vid större omfång. Det finns således en 

problematisering kring uppföljningen av interorganisatoriska målformuleringar om hållbarhet 

i och med att det i princip är omöjligt för företag besöka samtliga fabriker (VP Group Supply 

Chain Dustin; Hållbarhetsansvarig Komplett; VD Elektronikbranschen). Uppföljningen av 

resultatet är således inte tillräckligt effektiv.  

 

Då empirin visar på en oförmögenhet för svenska återförsäljare av hemelektronik att sätta 

gemensamma mål med tillverkarna, i kombination med att resultatet inte går att följa upp 

tillräckligt effektivt gör att resultatstyrning inte bedöms som ett passande styrmedel för 

återförsäljare att påverka hållbarheten i sina leverantörskedjor.  

 

Handlingsstyrning 

Uppförandekoder är en typ av handlingsstyrning då den specificerar vad för typ av handlingar 

som är korrekta och inte (Merchant & Van der Stede, 2012; Dekker 2004; Langfield-Smith & 

Smith 2003; Langfield-Smith 2008). 

 

Samtliga av de återförsäljande företagen som har ingått i den empiriska insamlingen har 

formulerat uppförandekoder som deras leverantörer måste leva upp till för att få göra affärer 

med dem. För att påverka hållbarheten hos sina leverantörer presenterar Dustin sin 

uppförandekod för sina leverantörer och önskar få denna påskriven. Även Public Affairs 

Experten på IT&Telekomföretagen och VD för Elektronikbranschen samt biträdande 

professorn vid Linköpings Universitet menar att uppförandekoder som ett slags kontrakt 

vanligen används mellan tillverkare och återförsäljare inom hemelektronikmarknaden. 

Uppförandekoderna används som krav från återförsäljare gentemot leverantörer (VP Group 

Supply Chain Dustin; Bitr. Professor vid Linköpings Universitet; Public Affairs Expert 

IT&Telekomföretagen; VD Elektronikbranschen). På så vis blir uppförandekoden en typ av 

handingstyrning då organisationer med hjälp av handlingsstyrning vill försäkra sig om att de 

företag styrningen riktar sig mot beter sig i linje om vad som är önskvärt (Merchant & Van 

der Stede, 2012; Dekker 2004; Langfield-Smith & Smith 2003; Langfield-Smith 2008).  

 

För att handlingsstyrning ska vara effektivt ska de uppfylla de två kraven som Merchant och 

Van der Stede (2012) har formulerat. 
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Det första kravet innebär att organisationen ska kunna bestämma vilka handlingar som är 

önskvärda och inte (Merchant & Van der Stede, 2012). Det innebär i detta fall en gemensam 

definition mellan leverantör och återförsäljare om vilka som är de korrekta handlingarna. Det 

som kan problematisera detta steg är huruvida tillverkaren väljer att underteckna 

uppförandekoden eller inte. 

 

Det finns fall då en leverantör väljer att inte signera Dustins uppförandekod. I dessa fall väljer 

företaget att på egen hand kontrollera leverantörens egna uppförandekod. Denna kan i många 

fall kan vara tillräckligt lik Dustins uppförandekod, för att en fortsatt relation ska vara, och att 

Dustin ska fortsätta köpa in produkter från leverantören. Dustin väljer således ibland att 

sträcka sig till den definition leverantören har om acceptabelt beteende, om en tvist uppstår. 

Public Affairs experten på IT&Telekomföretagen menar även att i de fall en leverantör inte 

kan efterleva företags uppförandekod, köper ändå företagen in från leverantören för att kunna 

svara på sina kunders efterfråga. Om Clas Ohlsons leverantörer inte kan möta de krav som 

företagets uppförandekod ställer menar företaget att de ser till att leverantören åtgärdar 

bristerna. Clas Ohlson inleder aldrig ett samarbete med en leverantör som avviker allvarligt 

från uppförandekoden (Clas Ohlson, 2017). Generellt sett kommer uppförandekoderna sällan 

som en överraskning för leverantörerna då de ofta är utformade efter internationella 

standarder från organisationer som Förenta Nationerna eller Europeiska Unionen (VP Group 

Supply Chain Dustin; VD Elektronikbranschen) 

 

Att definiera vad för beteende som är acceptabelt och inte är således oproblematiskt till en 

början. Företagen formulerar en uppförandekod för leverantörer och i många fall signeras 

denna och en gemensam definition om korrekt beteende skapas. På grund av asymmetrin 

mellan återförsäljarna och tillverkarna på den svenska hemelektronikmarknaden som 

identifierades i analysens avsnitt 5.3.1 Befinner sig i en beroendeställning gentemot 

tillverkare? sträcker sig återförsäljarna i vissa fall till att förbise vissa beteenden som de 

egentligen inte vill se. Clas Ohlson (2017) hävdar som nämnt i stycket ovan att de aldrig 

inleder samarbete med tillverkare som allvarligt avviker från uppförandekoden. Clas Ohlson 

har ett bredare sortiment och agerar återförsäljare åt produkter utöver de som studien 

definierar som varumärkeskänsliga. Möjligheten finns således till att Clas Ohlson för vissa 

produkter lättare kan ersätta tillverkare som inte är tillräckligt hållbara. Dessutom är Dustins 

uppförandekod mer omfattande än Clas Ohlsons (Dustin, 2017c; Clas Ohlson, 2014) vilket 
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borde innebära att det är svårare som leverantör eller tillverkare att leva upp till den. I de 

flesta av fallen signeras emellertid koden av leverantören eller tillverkaren vilket i stor sett gör 

att det är möjligt att uppfylla det första av Merchant och Van der Stedes (2012) krav för 

resultatstyrning. 

 

Det andra kravet innebär att organisationen ska kunna försäkra sig om att önskvärda 

handlingar förekommer och att icke önskvärda handlingar inte förekommer (Merchant & Van 

der Stede, 2012). Organisationen ska alltså kunna övervaka hur väl efterlevnaden av reglerna, 

i detta fall uppförandekoden. Efterlevnaden förmodas vara svårare att leva upp till av samma 

orsaker som har beskrivits tidigare i analysen gällande att organisationer ska kunna mäta 

resultatet på ett effektivt sätt. Det finns en problematisering kring uppföljningen av 

uppförandekoderna i form av att kostnaden är för stor för att en genomgripande och 

fullständig övervakning av fabrikerna ska kunna äga rum. 

 

För att garantera att önskvärda handlingar förekommer och att icke önskvärda handlingar inte 

förekommer måste även dessa kunna belönas respektive straffas (Merchant & Van der Stede, 

2012). Detta bedöms som svårt att realisera på grund av det konstaterade beroende som 

återförsäljare av hemelektronik har gentemot tillverkare vilket har analyserats i avsnitt 5.3.1. 

Befinner sig svenska återförsäljare av hemelektronik i en beroendeställning gentemot 

tillverkare?. Kravet om att kunna belöna önskade beteenden och bestraffa oönskade beteenden 

kan liknas vid diskussionen kring hur de återförsäljande företagen bör hantera företag som 

inte signerar uppförandekoden i och med att även den hanterar frågan om hur företagen ska 

följa upp oönskade beteenden.  

 

Situationen kan liknas med det som Coughlan (2006) skriver, att dominanta företag utnyttjar 

sin position. I detta fall utspelar det sig i form av att leverantörer inte låter sig förändras med 

anledning av att en återförsäljare ställer krav om hållbarhet vilket konstaterades i avsnitt 5.3.2. 

Hur påverkar beroendeställningen svenska återförsäljare av hemelektroniks förmåga att agera 

hållbart?. Coughlan (2006) rekommenderar företag som befinner sig i denna position till att 

avsluta relationen, söka efter nya leverantörer och på så vis skapa sig en bättre maktbalans. 

För återförsäljare av hemelektronik är detta inte möjligt då konsumenter efterfrågar en 

specifik produkt från ett specifikt varumärke (VP Group Supply Chain Dustin) vilket gör 

återförsäljaren beroende av tillverkaren och därmed lojal (Parmen & Ottosson, 2013) Företag 

ämnar sällan att avsluta samarbete på grund av bristande hållbarhet hos tillverkaren, utan de 
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ämnar snarare att försöka förbättra hållbarheten. Det har företag inte möjlighet till om 

relationen avslutas (VD Elektronikbranschen).  

 

Avslutande av relationer har mycket att göra med återförsäljarnas val av vilka leverantörer de 

ska samarbeta med. När Dustin väljer leverantör är det flera faktorer som ligger till grund för 

valet. Produktens pris och dess tillgänglighet benämns som de viktigaste faktorerna. Om 

Dustin inte säljer till ett tillräckligt konkurrenskraftigt pris väljer kunden bort Dustin för en 

annan återförsäljare. På samma vis värderas produktens tillgänglighet högt då kunder 

värdesätter korta ledtider (VP Group Supply Chain Dustin). Biträdande professorn vid 

Linköpings Universitets resonemang stämmer överens med Dustins. Konsumenter värderar 

fortfarande priset högst vilket gör att även återförsäljare och tillverkare måste göra detsamma. 

Att konsumenterna inte värderar hållbara produkter i samma mån som korta ledtider och 

konkurrenskraftigt pris. Myndigheter som kunder värderar hållbarhet i en högre mån än vad 

konsumenter gör men hållbarhetsfaktorn är ändå mindre värderad än faktorer som pris, ledtid 

eller kvalitet (VP Group Supply Chain Dustin). Även här resonerar biträdande professorn vid 

Linköpings Universitet överensstämmande. Medvetenheten kring hållbar tillverkning har 

möjligtvis ökat hos hemelektronikåterförsäljare men det är fortfarande en lång väg kvar tills 

det är lika värderat som pris.  

 

Prisbilden är  således fortfarande den vitala faktorn vid val av leverantör teoretiskt sett 

(Banting & Blenkhorn, 1988; Varley, 2001). Hållbarhet har en ökad betydelse idag (Keating 

m.fl., 2008) men empiriskt sätt betyder den mindre då konsumenterna inte värderar den i 

samma mån som pris och tillgänglighet. (VP Group Supply Chain Dustin; Bitr. Professor vid 

Linköpings Universitet). En hållbar tillverkning innebär högre kostnader vilket i slutändan 

resulterar i ett högre pris på produkten (Barrientos & Smith, 2007). Eftersom att konsumenter 

värderar produktens pris högre än dess hållbarhet (VP Group Supply Chain Dustin; Bitr. 

Professor vid Linköpings Universitet) är det tolkningsvis därför som hållbara 

hemelektronikprodukter inte tillverkas eller erbjuds av återförsäljare. 

 

Eftersom situationen som råder är att konsumenter av produkter som datorer, mobiltelefoner 

och liknande tenderar att efterfråga en viss produkt från en specifik tillverkare (VP Group 

Supply Chain Dustin) bedriver återförsäljare av hemelektronik single sourcing (Parment & 

Ottosson, 2013; Heese, 2015; Gadde & Håkansson, 1998). Svaga köpare, vilket återförsäljare 

av hemelektronik är både enligt teorin och den empiriska insamlingen, kan inte lätt byta 
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leverantör när ett erbjudande inte är tillräckligt bra. Köparen kan heller inte ställa krav på 

leverantören eftersom att denne inte är beroende av att behålla relationen med återförsäljaren 

(Parment & Ottosson, 2013; Heese, 2015; Gadde & Håkansson, 1998). Inköp genom flera 

kanaler minskar inköparens beroende gentemot säljaren. Detta innebär att i en situation där 

konsumenter av hemelektronik inte värderar hemelektronikens varumärke lika högt hade 

återförsäljarna kunnat göra inköp från den leverantör som bäst lever upp till den önskade 

hållbarheten. Således skulle återförsäljare av hemelektronik kunna ge hållbarhet större 

vitalitet som faktor vid val av leverantör. Med dagens makt- och beroendeförhållande mellan 

leverantörer och återförsäljare är detta inte möjligt (ibid).  

 

Att återförsäljare av hemelektronik ska välja hållbara leverantörer och utesluta leverantörer 

som icke-hållbara är således ett styrmedel som både enligt teorin och empirin inte är möjligt 

eftersom att pris, ledtid och kvalitet värderas högre hos konsumenter. (Banting & Blenkhorn, 

1988; Varley, 2001; VP Group Supply Chain Dustin; Bitr. Professor vid Linköpings 

Universitet). Det skulle inte vara ekonomiskt hållbart att inte tillgodose konsumentens behov i 

första hand. En återförsäljare vars kunder lämnar företaget för en konkurrent på grund av för 

högt pris, för långa ledtider eller bristande kvalitet kan inte påverka hållbarheten i sin 

leverantörskedja (VP Group Supply Chain Dustin). Effektiviteten av att som återförsäljare 

göra valet att värdera hållbarhet före övriga faktorer bedöms därför som låg. Det bedöms 

därför som svårt att kunna straffa leverantörer som inte lever upp till uppförandekoden på 

korrekt vis, precis som det är svårt att övervaka efterlevnaden av uppförandekoden. 

Följaktligen blir det svårt att försäkra sig om att önskvärda handlingar förekommer och icke 

önskvärda handlingar inte förekommer.  

 

Svenska återförsäljare av hemelektronik tenderar således till att kunna tillämpa 

handlingsstyrning delvis effektivt och delvis ineffektivt då de verkar kunna leva upp till 

endast ett av de kraven som Merchant och Van der Stede (2012) har definierat. 

 

5.4.2 Informell styrning  

Till skillnad från de formella styrmedel som har analyserats tidigare syftar informella 

styrmedel till att motivera individerna och/eller gruppen själv till att utföra sina uppgifter på 

önskvärt sätt (Merchant & Van der Stede 2012; Ouchi, 1979; Alvesson & Lindkvist, 1993; 

Chenhall & Langfield-Smith 2003).  
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Utbildning 

För att motivera leverantören till att arbeta hållbart utför Dustin utbildningar om etiska och 

sociala rättigheter i de fabriker de producerar sina egna märkesvaror. I tillverkarnas fabriker 

utför Dustin inga utbildningar (VP Group Supply Chain Dustin). VD på Elektronikbranschen 

har svårt att tro att återförsäljare själva skulle utföra utbildningar för de tillverkande företagen. 

Clas Ohlson skapade däremot år 2015 ett utbildningsverktyg som riktar sig mot leverantörers 

ledning och anställda, QuizRR. Verktyget består av korta utbildningsfilmer inom områden 

som arbetsrätt, hälsa och säkerhet och brandsäkerhet. Över 400 fabriksarbetare och nästan 150 

personer i ledningsbefattning har utbildats med detta verktyg (Clas Ohlson, 2016). 

 

Utbildning ska enligt Merchant och Van der Stede (2012) bidra till en högre professionalism 

hos den andra parten och chansen till att arbetet utförs på önskvärt sätt ökar. I teorin skulle 

således exempelvis fabriksarbetarnas sociala villkor med större sannolikhet förbättras, med en 

vetskap om vilka legala rättigheter de har. Samma princip skulle gälla om utbildning kring 

hur en miljövänlig produktion legalt sett ska ske.  

 

Det som problematiserar utbildningar som styrmedel är att ändock tillgängligheten till att 

utföra dem. Tillverkarna är så pass större än dess återförsäljare (VP Group Supply Chain 

Dustin, VD Elektronikbranschen; Hållbarhetsansvarig Komplett; Public Affairs Expert 

IT&Telekomföretagen) förmodas de kunna införa utbildningar om de själva vill, detsamma 

gäller fabrikerna. Den återförsäljare som bedriver utbildningar inför fabriker som inte är i 

direkt kontakt med företaget är Clas Ohlson vars utbildningar som tidigare nämnt består av 

kortare utbildningsfilmer, QuizRR (Clas Ohlson, 2016). Dustin utförde utbildningar endast på 

deras egna fabriker (VP Group Supply Chain Dustin). Kanske är det således utbildning i det 

formatet som QuizRR erbjuder möjligtvis det som krävs för att nå externa fabriker.  

 

Leverantörsrelationer 

För att kunna göra sin leverantörskedja mer hållbar menar Samiee och Walters (2006) att 

goda relationer mellan leverantör och återförsäljare är en förutsättning. Komplett bygger 

starka relationer med de leverantörer som har störst påverkan på företagets omsättning. 

Företaget bygger inte starka relationer med samtliga av dess leverantörer på grund av att 

företaget har 35 000 olika produkter som köps in från många olika leverantörer och att bygga 

starka relationer med samtliga vore för kostsamt (Hållbarhetsansvarig Komplett). 

Hållbarhetsansvarig på Komplett menar att starka relationer parter emellan förmodligen 



 46 

underlättar för Komplett att påverka hållbarheten hos en leverantör. Dustin har en 

hållbarhetschef som har ansvar för att skapa starka relationer med leverantörer, och eftersom 

att de anses som en förhållandevis stor aktör i Sverige är de viktiga för tillverkarna (VP Group 

Supply Chain Dustin). Även Clas Ohlson (2016) investerar i att skapa starka relationer med 

sina leverantörer vilket de påstår ger möjlighet till att påverka faktorer som pris, kvalitet och 

design, men även hållbarhet. Clas Ohlson (2016) hävdar att starka relationer bidrar till en 

större kontroll över de sociala och miljömässiga förhållandena i fabrikerna. Ingen av 

branschorganisationerna IT&Telekomföretagen och Elektronikbranschen, och inte heller 

biträdande professorn vid Linköpings Universitet, är säkra på om goda relationer med 

leverantörer verkligen bidrar till ökad hållbarhet i leverantörskedjorna. Variansen på 

upplevelserna om hur relationsbyggande bidrar till en ökad förmåga att skapa mer hållbara 

leverantörskedjor är uppenbar. Företagen i den empiriska insamlingen anser att starka 

relationer med leverantörer kan ge möjlighet till större påverkan på hållbarheten, medan 

branschorganisationerna och biträdande professorn vid Linköpings Universitet inte är lika 

övertygade. Den enda aktören som rakt ut hävdar att relationsskapande ger möjlighet till 

större påverkan på hållbarhet är Clas Ohlson. Kanske stämmer samma resonemang in här som 

i frågan om varumärkeslojalitet. Clas Ohlson sortiment är bredare än Komplett och Dustins, 

som endast säljer hemelektronik, och kanske påverkar detta deras förmåga att verka för en 

hållbar leverantörskedja.  

 

Med en användning av Kraljics (1983) matris (se figur 2) blir hemelektronikprodukter så 

kallade strategiska produkter i och med att de har en strategisk betydelse för företaget. 

Kunderna efterfrågar specifika produkter samtidigt som det finns få, och i vissa fall endast en 

på grund av att kunderna är varumärkeslojala (VP Group Supply Chain Dustin), leverantörer 

kan köpa från (VP Group Supply Chain Dustin; Hållbarhetsansvarig Komplett; VD 

Elektronikbranschen; Public Affairs Expert IT&Telekomföretagen). Produkter är strategiska 

särskilt när leverantören har starkare förhandlingskraft (Mattsson, 2012) precis som det 

konstaterades i avsnitt 5.3.1. Befinner sig svenska återförsäljare av hemelektronik i en 

beroendeställning gentemot tillverkare?. Svenska återförsäljare av hemelektronik borde 

därför utveckla starka relationer med leverantörerna. 

 

Att skapa starka relationer med samtliga leverantörer upplevs dock som svårt av både 

fallföretaget, branschorganisationerna och biträdande professorn (VP Group Supply Chain 

Dustin; Clas Ohlson; Hållbarhetsansvarig Komplett; VD Elektronikbranschen).   
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Hållbarhetsansvarig på Komplett och biträdande professorn vid Linköpings Universitet menar 

att det är svårt att skapa starka relationer med alla leverantörer i de fall ett företag har många 

leverantörer. Det kan vara därför som branschorganisationerna var mer skeptiska mot 

relationsbyggande som åtgärd för hållbara leverantörskedjor.  

 

Tolkningsvis är skapandet av starka relationer ett styrmedel som skapar bättre förutsättningar 

för att påverka leverantörskedjorna. Eftersom återförsäljarna har så pass många leverantörer 

är det ändå svårt att skapa djupa relationer med samtliga på grund av den tid och resurser det 

kräver vilket även Mattson (2012) och Hauglands (1999) menar. Å andra sidan undersöker 

inte studien hur svenska återförsäljare av hemelektronik kan påverka hållbarheten i samtliga 

sina leverantörskedjor. Om de bygger starka relationer med vissa utvalda leverantörer kan det 

resultera i några leverantörskedjor som är mer hållbara. 

 

Tillit 

Tillit är ett informellt styrmedel som i interorganisatorisk styrning innebär att den ena parten 

har ett förtroende för att den andra parten ska bete sig som förväntat (Dekker, 2004). Tillit 

ligger till stor grund för en stark interorganisatorisk relation (Dekker, 2004; Kaus & Lind, 

2007).  

 

Komplett anser sig använda tillit i ytterst liten mån. Tillit används sällan på grund av att 

företaget köper in så pass stora volymer från leverantörer att det skulle innebära en stor risk 

att endast förlita sig på leverantörers ord. Kompletts ambition är att kunna säkerställa att 

leverantörer agerar på acceptabelt och att överenskommelser efterlevs. För detta anser de att 

formella styrmedel, som företagets uppförandekod, är mer effektiva än tillit 

(Hållbarhetsansvarig Komplett). 

  

I övrigt använder sig tolkningsvis de leverantörer som inte följer upp efterlevnaden av 

uppförandekoderna av tillit. Tillit används eftersom att återförsäljare köper in från 

leverantörer utan att vara säkra på att de agerar enligt överenskommelse det vill säga de utför 

inte revisioner på varenda fabrik (VP Group Supply Chain Dustin; Hållbarhetsansvarig 

Komplett; VD Elektronikbranschen). Istället förlitar de sig på att leverantören beter sig som 

förväntat. Tilliten blir därför som en sista utväg för återförsäljarna då de på grund av sin 
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beroendeställning inte kan välja huruvida de vill göra inköp från leverantörerna eller ej vilket 

analyserades tidigare i detta analysavsnitt.  

 

Vidare kan det ifrågasättas huruvida fördelarna med tillit faktiskt gäller för de fall som studien 

undersöker. Tillit motverkar girighet och rädsla (Hwang & Burgers, 1997) samt bidrar till 

ökat samarbete om frågor som hållbarhet (Nyaga & Whipple, 2011). Men dessa studier syftar 

på äkta tillit medan studiens fallföretag använder tillit i form av att de väljer att förlita sig på 

leverantören då de som tidigare nämnt de inte har något annat val. Den förmodade bristen på 

tilliten om hållbarhet innebär också att relationskvaliteten kan försämras (Kraus & Lind, 

2007; Dekker, 2004) som tidigare i detta avsnitt konstaterades vara av stor vitalitet.  

 

5.4.3 Kombination av formell och informell styrning 

Tidigare studier har menat att en större tillit innebär ett mindre behov av formell styrning, 

menar Poppo och Zenger (2002). Men författarnas studie resulterade i att tilliten och den 

formella styrningen ändå kompletterar och inte ersätter varandra. Att de kompletterar 

varandra indikerar att fallföretagen inte bör se den formella styrningen som ett fullständigt 

komplement till att den äkta tilliten till leverantörerna är låg vilket konstaterades i avsnittet 

om tillit under 5.4.2. Informell styrning utan det optimala vore ändå en närvaro av både 

formell styrning och tillit (ibid).  

 

Flera författare argumenterar för att det är just kombinationen av formell och informell 

styrning som skapar den optimala effekten i just interorganisatoriska samarbeten (Kraus & 

Lind, 2007; Ouchi och Maguire, 1975; Hatch, 2002) vilket studiens fallföretag har. Dessutom 

ska en kombinerad formell och informell styrning enligt Hosoda och Suzuki (2014) främja 

just arbete för hållbarhet. Exempelvis innebär formell styrning att utvärdering och att sätta 

gränser för den andra parten vilket kan skapa stress och en atmosfär av misstro vilket 

missgynnar relationen (Das & Teng, 1998; Boyd, Spekman, Kamauff & Werhane, 2007). Just 

därför är det viktigt att svenska återförsäljare av hemelektronik kombinerar de olika styrmedel 

som har presenterats i analysen, från både den formella och informella delen. Exempelvis är 

inte handlingsstyrningen fullständigt effektiv då svenska återförsäljare inte lever upp till 

samtliga kriterier som Merchant och Van der Stede (2012) har identifierat. På samma vis kan 

fallföretagen exempelvis inte påverka samtliga av deras leverantörskedjor med hjälp av starka 

leverantörsrelationer. Eftersom formella och informella styrmedel kompletterar varandra och 

tillsammans bidrar till en ökad förmåga att uppnå önskvärt resultat (Merchant & Van der 
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Stede, 2012) kan detta kompletteras med andra styrmedel och på så sätt uppnå mer hållbara 

leverantörskedjor. 

 

Slutligen, studiens fallföretag använder sig av flertalet styrmedel, såväl formella som 

informella. Vissa styrmedel fungerar i vissa fall bättre än andra och skillnader finns mellan 

företagen i exempelvis det informella styrmedlet utbildning. Det vitala i styrningen är ändock 

att kombinera olika typer av styrmedel, formella som informella. Detta för att komplettera 

varandra och på så sätt nå en kongruens och en större säkerhet till leverantörskedjorna kan bli 

mer hållbara. 
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6. Slutsats 

 

Detta avsnitt redogör för de resultat som studien har genererat i relation till syftet och 

besvarar forskningsfrågorna som definierades i avsnitt 1.4 Syfte och forskningsfrågor. 

Slutligen diskuteras vad som baserat på studien kan föreslås som vidare forskning.   

 

 

Syftet med denna studie var att beskriva konsumenters efterfråga och myndigheters påverkan 

på hållbara leverantörskedjor, beskriva den potentiellt asymmetriska relationen mellan 

tillverkare och återförsäljare på hemelektronikmarknaden samt utforska hur svenska 

återförsäljare bör verka för en hållbar leverantörskedja. Detta med tanke på den i allmänhet 

ökade efterfrågan på hållbara leverantörskedjor och den potentiellt svaga förhandlingskraft 

som återförsäljare av hemelektronik i Sverige har gentemot tillverkare. Syftet mynnade ut i 

följande forskningsfrågor.  

 

• Hur yttrar sig konsumenters efterfrågan och myndigheters påverkan på svenska 

återförsäljare av hemelektroniks hållbara leverantörskedjor?  

o Hur skiljer sig dessa från den i allmänhet ökade efterfrågan på hållbara 

leverantörskedjor?  

• Befinner sig svenska återförsäljare av hemelektronik i en beroendeställning gentemot 

tillverkare?  

o Om ja, hur påverkar detta deras förmåga att agera hållbart? 

• Hur väl fungerar olika typer av styrmedel för hållbara leverantörskedjor och hur bör 

svenska återförsäljare av hemelektroniks styrning för hållbara leverantörskedjor vara 

utformad?  

 

Inledningsvis analyserades konsumenter och myndigheters efterfrågan om svenska 

återförsäljare av hemelektroniks hållbara leverantörskedjor. Konsumenters efterfrågan om 

svenska återförsäljares hållbara leverantörskedjor visade sig vara svag då de inte efterfrågar 

hållbara produkter i lika stor mån som pris, kvalitet och ledtid vilket särskiljer sig från den 

allmänna efterfrågan om hållbarhet. Myndigheter är den aktör som utgör den största 

efterfrågan för ökad hållbarhet i svenska återförsäljare av hemelektroniks leverantörskedjor. 

Myndigheters efterfrågan om hållbar hemelektronik yttrar sig likt myndigheters allmänna 
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efterfrågan om hållbarhet, i form av striktare lagar om hemelektronik som gör att svenska 

återförsäljare av hemelektronik inte får sälja de produkter som inte lever upp till lagarna. 

 

Följaktligen analyserades svenska återförsäljare av hemelektroniks beroendeställning 

gentemot tillverkare och hur detta påverkade deras förmåga att agera hållbart. Denna del av 

analysen resulterade i att svenska återförsäljare av hemelektronik befinner sig i en 

beroendeställning gentemot de tillverkande företagen. Beroendeställningen påverkar de 

svenska återförsäljarna av hemelektroniks möjligheter att upprätthålla sina egenformulerade 

uppförandekod gentemot leverantörer. Dessutom hindrar beroendeställningen möjligheten till 

leverantörsbyte och att kunna garantera en genomgående hållbarhet i deras leverantörskedja. 

 

Till sist analyserades hur väl olika typer av styrmedel för hållbara leverantörskedjor fungerar 

och hur svenska återförsäljare av hemelektroniks styrning för hållbara leverantörskedjor bör 

vara utformad. I viss mån kan de formella styrmedlen påverka hållbarheten i 

leverantörskedjorna. Det analysen har påvisat är att målformulering om hållbarhet, det vill 

säga resultatstyrning, inte bedöms som effektivt då svenska återförsäljare av hemelektronik 

inte kan sätta gemensamma hållbarhetsmål med leverantörer samt att målen heller inte skulle 

gå att följa upp tillräckligt effektivt. Uppförandekoder, det vill säga handlingsstyrning, har 

under analysens gång bedömts som delvis effektivt och delvis ineffektivt eftersom att 

leverantörer i de flesta av fallen väljer att underteckna uppförandekoderna men att dessa 

sällan går att följa upp på ett tillräckligt effektivt sätt.  

 

Angående de informella styrmedlen kan även de i viss mån påverka hållbarheten i 

leverantörskedjorna. Utbildning fungerar i de fall återförsäljarna har rätt tillgänglighet till att 

utföra dem. Clas Ohlson är den aktör som utför utbildningar för tillverkare och det som 

möjliggör detta verkar vara kortfilmsformatet. Ett lättillgängligt verktyg som kan påverka 

hållbarheten hos tillverkaren. Skapande av starka relationer med leverantör är ett effektivt 

styrmedel för att påverka hållbarheten i leverantörskedjan. Relationsbyggande kräver dock 

mycket tid och resurser vilket gör att återförsäljare bör bygga starka relationer med endast 

vissa tillverkare. Till sist används tillit som en sista utväg för svenska återförsäljare av 

hemelektronik. Studiens fallföretag använder tillit i form av att de väljer att förlita sig på 

leverantören då de som tidigare nämnt inte har något annat val. I och med detta är tilliten 

egentligen inte befogad vilket gör att den inte heller genererar några fördelar.  
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Studiens fallföretag använder sig av flertalet styrmedel, såväl formella som informella. Det är 

således svårt att besluta huruvida det är formella eller informella styrmedel som är mest 

effektfulla i frågan om hur svenska återförsäljare av hemelektronik kan påverka hållbarheten i 

deras leverantörskedjor. Olika styrmedel fungerar i vissa fall bättre än andra och skillnader 

finns mellan återförsäljarna i exempelvis det informella styrmedlet utbildning. Det vitala i 

styrningen är ändock att kombinera olika typer av styrmedel, formella som informella. 

Styrmedlen kompletterar varandra och på så sätt nå en kongruens och ett större säkerhet att nå 

att styra sina leverantörskedjor till att bli mer hållbara. 

 

Med dessa slutsatser har studien beskrivit och utforskat den potentiellt asymmetriska 

relationen mellan tillverkare och återförsäljare på hemelektronikmarknaden och hur svenska 

återförsäljare kan verka för en hållbar leverantörskedja. Studiens syfte har därmed uppfyllts. 

 

 

  



 54 



 55 

7. Diskussion  

 

I detta avsnitt beskrivs vilket kunskapsbidrag studien har resulterat i och vilka förslag 

studiens författare har till framtida forskning. 

 

 

7.1 Kunskapsbidrag 

Då studiens syfte har varit inriktat mot den svenska hemelektronikmarknaden har gjort 

resultatet till en vidareutveckling av befintlig teori. Framtida forskning som har en snarlik 

inriktning förväntas ha användning av studiens resultat då befintlig teori har applicerats på 

den svenska hemelektronikmarknaden och dess konsumenter. Forskningsområdet studien har 

berört har varit outforskat på den svenska hemelektronikmarknaden vilket bör göra resultatet 

betydelsefullt för forskare inom ämnet.  

 

På grund av studiens inriktning på den svenska hemelektronikmarknaden är dess 

resultat  därför ett bidrag för aktörer verksamma på denna marknad. Fallföretagen som 

undersökts har både fysiska butiker och e-handel vilket öppnar för möjligheten att resultatet 

kan vara liknande för andra företag inom hemelektronikbranschen, oavsett försäljningskanal. 

Studiens resultat om svenska konsumenters låga värdering i hållbar hemelektronik förväntas 

vara ett bidrag för framförallt återförsäljande aktörer på den svenska 

hemelektronikmarknaden och branschorganisationer som verkar för den svenska 

hemelektronikmarknaden. Vidare är även resultatet användbart för organisationer som 

identifierar sig i den beroendeställning som studiens fallföretag befinner sig i samt ämnar att 

påverka hållbarheten i sina leverantörskedjor.  

 

7.2 Framtida forskning 

Studien har inledningsvis indikerat att det finns ett intresse hos svenska konsumenter att 

konsumera hållbart. Enligt studiens resultat gäller inte detta intresse konsumtionen av 

hemelektronik. I brist på tid och resurser undersöktes inte orsaken till detta och det finns 

därmed utrymme för fortsatt forskning kring orsaken till varför svenska konsumenter av av 

hemelektronik inte värderar hållbara produkter i större mån.  
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I analysen identifierades även en bristande uppföljning av uppförandekoderna mot 

leverantörer som svenska återförsäljare av hemelektronik formulerar. Uppföljningen är en 

viktig förutsättning för att uppförandekoderna ska kunna användas på ett effektivt sätt. Därför 

skulle det vara intressant att se forskning om hur företag kan följa upp efterlevnaden av 

uppförandekoden för leverantörer.  

 

Till sist utspelade denna studie sig utifrån återförsäljare av hemelektroniks perspektiv och har 

undersökt hur deras arbete för en ökad hållbarhet i deras leverantörskedjor. Tillverkare av 

elektronik har visat sig vara den dominanta aktören på elektronikmarknaden och det föreslås 

därför vidare forskning kring hur tillverkarna av hemelektroniks förutsättningar till att 

påverka hållbarheten i deras leverantörskedjor ser ut. 
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1: Intervjuguide återförsäljare  

Inledande frågor  

1. Hur definierar ni en hållbar leverantörskedja? 

2. Vill ni som företag kunna påverka miljömässiga och sociala hållbarheten hos era 

tillverkare? 

3. Anser ni att det stämmer att företag som ni sitter i en beroendesituation gentemot 

tillverkande aktörer? 

a. Om ja, upplever ni att de utnyttjar sin maktposition? 

4. Hur mycket påverkan och insyn anser ni ha i er leverantörskedjan hållbarhet? 

5. Upplever ni att det finns en hållbarhetsmässig risk i att ni inte har full kontroll över 

leverantörskedjan av era produkter?  

6. Ser ni er själva som den drivande parten i hållbarhetsfrågor eller är tillverkaren mer 

drivande? 

 

Huvuddel 

1. Hur ser relationen med tillverkare ut  

2. Finns det några faktorer ni utgår från när ni väljer leverantörer?  

3. Lägger era kunder värde i om ni associeras med icke hållbara aktiviteter? 

a. Ex. Kalla Faktas avslöjande av tillverkaren Dells arbetsförhållanden i avsnittet 

“Bakom fabriksgrindarna” från 2015.  

4. Vilka styrmedel använder ni för att påverka hållbarheten i era leverantörskedjor?  

a. Kontrakt/avtal 

b. Uppförandekoder 

c. Uppföljning  

d. Uteslutning av leverantör 

e. Samarbete 

f. Relationsbyggande 

g. Kommunikation om hållbarhetsutveckling 

h. Gemensamma hållbarhetsmål 

i. Tillit 

j. Utbildningar 

 



 

5. Upplever du att ni använder er till största del av mjuk eller hård styrning? 

 

Avslutande del  

1. Har du något att tillägga? 

2. Är det något väsentligt vi har missat? 

 

9.2 Bilaga 2: Intervjuguide branschorganisationer och expert  

Inledande frågor 

1. Hur definierar du en hållbar leverantörskedja? 

2. Stämmer det att återförsäljare i elektronikbranschen sitter i en beroendesituation 

gentemot tillverkande aktörer? Om ja, är din uppfattning att de utnyttjar deras 

maktposition?  

3. Hur mycket påverkan och insyn uppfattar du att återförsäljare har på leverantörkedjas 

hållbarhet? 

4. Uppfattar du att det finns en hållbarhetsmässig risk i att återförsäljare inte har full 

kontroll över leverantörskedjan? 

5. Är det återförsäljare eller tillverkare som är drivande i hållbarhetsfrågan? 

 

Huvuddel  

1. Hur ser relationen mellan återförsäljare och tillverkare ut -  

2. När återförsäljare av exempelvis hemelektronik väljer leverantörer vilka faktorer anser 

du att de bör basera valet av dessa på?  

3. Hur värdesätter konsumenter företags association med icke hållbara aktiviteter? 

a. Ex. Kalla faktas avslöjande av tillverkaren Dells arbetsförhållanden i avsnittet 

“Bakom fabriksgrindarna” från 2015. Hur tror du konsumenterna reagerade 

gentemot återförsäljarna med tanke på att de sålde Dell-produkter? 

4. Nedan finner du olika styrmedel vi har identifierat att företag kan använda sig av för 

att styra leverantörsrelationer. Vilka styrmedel används av hemelektronikåterförsäljare 

för att styra hållbarheten i leverantörskedjan?  

a. Kontrakt 

b. Uppförandekoder 

c. Uppföljning och övervakning 

d. Uteslutning leverantör 



 

e. Samarbete 

f. Gemensamma hållbarhetsmål 

g. Tillit 

h. Utbildning 

5. Upplever du att företag använder sig till största del av mjuk eller hård styrning?  

 

Avslutande del  

1. Har du något att tillägga? 

2. Är det något väsentligt vi har missat? 
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